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คำำ�นำำ�

หนังัสือืชุุดความรู้้�ทัั้�ง 5 เล่ม่นั้� เป็น็ัการู้ถอดบทั้เรู้ย้นักรู้ะบวนัการู้วิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นัของ 
5 องค์กรู้ป็กครู้องสื่วนัทั้�องถิ�นั (อป็ทั้.) จัังหวัดสืุรู้ินัทั้รู้์ โดยม้วัตถุป็รู้ะสืงค์ ประการแรก  
เพืื่�อศึึกษาแนัวทั้างในัการู้เพิื่�มสืมรู้รู้ถนัะข้ดความสืามารู้ถของบุคล่ากรู้ทั้�องถิ�นัในัการู้
พื่ฒันัาอัตรู้ากำาล่งัพื่ล่เมืองรุู่้นัใหม่ด�านัการู้พัื่ฒนัาเยาวชุนัในัชุุมชุนัทั้�องถิ�นั ประการท่ี่�สอง  
เพื่ื�อศึึกษาแนัวทั้างการู้พื่ัฒนัารู้ะบบแล่ะกล่ไกด�านัการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัในัพื่ื�นัท้ั้�
บรู้ิบทั้ชุนับทั้แล่ะบริู้บทั้กึ�งเมืองกึ�งชุนับทั้ แล่ะรู้้ป็แบบการู้ส่ืงเสืริู้มกรู้ะบวนัการู้เรู้้ยนัรู้้�ท้ั้�
เหมาะสืมของเด็กแล่ะเยาวชุนัในัการู้เสืรู้ิมสืรู้�างทัั้กษะชุ้วิตแล่ะทัั้กษะอาชุ้พื่ท้ั้�เหมาะสืม 
ในัแต่ล่ะบรู้บิทั้ แล่ะประการท่ี่�สาม เพืื่�อสืรู้�างเครืู้อขา่ยการู้เรู้ย้นัรู้้�ด�านัการู้พื่ฒันัาเด็กแล่ะ
เยาวชุนัสื้ก่ารู้ขยายผล่ไป็ยัง อป็ทั้.อื�นั แล่ะองค์กรู้หน่ัวยงานัต่าง ๆ ท้ั้�เก้�ยวข�องแล่ะสืนัใจั 
จึังได�เรู้ย้บเรู้ย้งเนัื�อหาแยกตามรู้ายพืื่�นัท้ั้�ดังน้ั�

เล่่มท่ี่� 1 ใชุ� “วิจััย” แก�ปั็ญหาชุุมชุนัเพืื่�อพื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่เมืองแก  
ถอดบทั้เรู้ย้นักรู้ะบวนัการู้วิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นั โครู้งการู้ การู้พัื่ฒนัารู้ะบบแล่ะกล่ไกการู้พัื่ฒนัา
เด็กเยาวชุนัตำาบล่เมอืงแกอยา่งมส่้ืวนัรู้ว่ม อำาเภอท่ั้าตม้ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้ ์

เล่่มท่ี่� 2 “3 กล่ไก” เชุื�อมป็รู้ะสืานัพัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่  
ถอดบทั้เรู้้ยนักรู้ะบวนัการู้วิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นั โครู้งการู้ รู้ะบบแล่ะกล่ไกการู้พัื่ฒนัาส่ืงเสืริู้ม
อาชุพ้ื่เยาวชุนัในัแล่ะนัอกรู้ะบบ ตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ อำาเภอป็รู้าสืาทั้ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์

เล่่มท่ี่� 3 “ตำาบล่ + หนัว่ยงานั + สืถานัศึึกษา” 3 กล่ไกหล่กัรู้ว่มพื่ฒันัาเด็กเยาวชุนั
ตำาบล่สืล่ักได ถอดบทั้เรู้้ยนักรู้ะบวนัการู้วิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั โครู้งการู้ กล่ไกการู้พื่ัฒนัาเด็ก
แล่ะเยาวชุนัแบบม้ส่ืวนัรู่้วมในัพื่ื�นัท้ั้�กึ�งเมืองกึ�งชุนับทั้ ตำาบล่สืลั่กได อำาเภอเมือง จัังหวัด
สืริุู้นัทั้รู้์
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เล่่มท่ี่� 4 “สืานัพื่ล่ังภาค้เครู้ือข่าย” กล่ไกการู้พัื่ฒนัาเด็กตำาบล่หนัองอ้ยอ  
ถอดบทั้เรู้ย้นักรู้ะบวนัการู้วิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั โครู้งการู้ กล่ไกการู้พื่ฒันัาเด็กแล่ะเยาวชุนั 
ตำาบล่หนัองอ้ยอ อำาเภอสืนัม จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์

เล่่มท่ี่� 5 “ผสืานัการู้ทั้ำางานัทัุ้กหนั่วยงานั” แนัวคิดการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนั
ตำาบล่หนัองสืนิัทั้ ถอดบทั้เรู้ย้นักรู้ะบวนัการู้วิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั โครู้งการู้ การู้พัื่ฒนัารู้ะบบ
แล่ะกล่ไกการู้สืนับัสืนุันักรู้ะบวนัการู้พัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัแล่ะชุุมชุนั ตำาบล่หนัองสืนิัทั้ 
อำาเภอจัอมพื่รู้ะ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์

สืดุทั้�ายน้ั�มล้่นัธิิฯิ หวังเป็น็ัอยา่งยิ�งว่าหนังัสือืชุุดความรู้้�ทัั้�ง 5 เล่ม่นั้�จัะเป็น็ัป็รู้ะโยชุนั์
ต่อผ้�อ่านัทัุ้กท่ั้านัแล่ะสืามารู้ถนัำาข�อม้ล่/องค์ความรู้้�ของกรู้ะบวนัการู้วิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นั 
ไป็ป็รู้ะยุกต์ใชุ�ให�เกิดป็รู้ะโยชุน์ัต่อการู้ดำาเนิันังานัด�านันัโยบายแล่ะการู้พัื่ฒนัาพื่ล่เมือง
รุู้น่ัใหมทั่ั้�งบุคล่ากรู้ทั้�องถิ�นัแล่ะเยาวชุนัในัพืื่�นัท้ั้�ขององค์กรู้แล่ะหนัว่ยงานัของท่ั้านั แล่ะ
ในัการู้นั้�มล้่นัธิิฯิ ใครู้ข่อขอบคณุสืำานักังานัคณะกรู้รู้มการู้สืง่เสืรู้มิวิทั้ยาศึาสืตรู้ ์วิจััย แล่ะ
นัวัตกรู้รู้ม (สืกสืว.) สืำานัักงานัการู้วิจััยแห่งชุาติ (วชุ.) 5 องค์กรู้ป็กครู้องสืว่นัทั้�องถิ�นัในั
จัังหวัดสุืรู้ินัทั้ร์ู้ แล่ะเครืู้อข่ายองค์กรู้ภาค้ท้ั้�เก้�ยวข�องในัแต่ล่ะพื่ื�นัท้ั้� เชุ่นั ผ้�นัำาชุุมชุนั 
ป็รู้าชุญช์ุาวบ�านั ครู้้ภมิ้ป็ญัญาทั้�องถิ�นั เครืู้อขา่ยผ้�ป็กครู้อง ผ้�ใหญ่ใจัด้ คณะผ้�บรู้หิารู้ ครู้้ 
แล่ะนักัเรู้ย้นัแกนันัำาจัากสืถาบันัการู้ศึึกษา สืาธิารู้ณสุืขอำาเภอ อาสืาสืมคัรู้สืาธิารู้ณสุืข 
(อสืม.) สืภาเด็กแล่ะเยาวชุนัรู้ะดับตำาบล่ แกนันัำาเด็กแล่ะเยาวชุนั ฯล่ฯ ท้ั้�สืานัพื่ล่ัง 
รู้ว่มมอืกนััจันัสืำาเรู้จ็ัล่ลุ่่วงตามเป้็าหมายทุั้กป็รู้ะการู้

มล้่นัธิิสิืยามกัมมาจัล่ ธินัาคารู้ไทั้ยพื่าณชิุย ์จัำากดั (มหาชุนั) 



บอกเล่่�
เพื่่�อทำำ�คว�มเข้�้ใจร่ว่มกััน

งานัวิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั เป็็นักรู้ะบวนัการู้ท้ั้�คนัในัชุุมชุนัรู้วมทัั้�งตัวทั้�องถิ�นัเข�ามา 
รู้่วมกันัคิดทั้บทั้วนัสืถานัการู้ณ์ ตั�งคำาถาม วางแผนั หาข�อม้ล่ ทั้ดล่องทั้ำา วิเครู้าะห์  
สืรุู้ป็ผล่การู้ทั้ำางานัแล่ะหาคำาตอบเพืื่�อป็รัู้บป็รุู้งงานัต่อไป็ กล่า่วคือ งานัวิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นั
เป็็นัเครู้ื�องมือหนึั�งท้ั้�เนั�นัการู้ให� “คน” ในัชุุมชุนัเข�ามารู่้วมในักรู้ะบวนัการู้วิจััย ตั�งแต่ 
การู้เรู้ิ�มคิด การู้ตั�งคำาถาม การู้วางแผนั แล่ะค�นัหาคำาตอบอย่างเป็น็ัรู้ะบบเป็น็ัรู้้ป็ธิรู้รู้ม 
โดยเรู้้ยนัรู้้�จัากการู้ป็ฏิิบัติการู้จัริู้ง (Action Research) อันัทั้ำาให�ชุุมชุนัได�เรู้้ยนัรู้้�  
สืรู้�างผล่งานั ม้ความเก่งขึ�นัในัการู้แก�ปั็ญหาของตนัเอง แล่ะสืามารู้ถใชุ�กรู้ะบวนัการู้น้ั�
แก�ไขป็ัญหาอื�นั ๆ ในัทั้�องถิ�นั โดยม้กรู้ะบวนัการู้ศึึกษาเรู้้ยนัรู้้�อย่างเป็็นัเหตุเป็็นัผล่  
ดังนัั�นั จุัดเนั�นัของงานัวิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นัจึังอย้่ท้ั้� “กระบวนการ” มากกว่า “ผล่ลั่พธ์์” 
เพื่ื�อให�ชุาวบ�านัได�ป็รู้ะโยชุนัจ์ัากงานัวิจััยโดยตรู้ง แล่ะให�งานัวิจััยมส้ืว่นัในัการู้แก�ป็ญัหา 
ของชุาวบ�านั รู้วมทัั้�งเกิดการู้เป็ล่้�ยนัแป็ล่งขึ�นัจัรู้ิงในัชุุมชุนั ซึึ่�งจัะต�องอาศัึย “เวท่ี่”  
(การู้ป็รู้ะชุุม เสืวนัา พื่้ดคุยถกเถ้ยง) เป็็นัวิธิ้การู้เพื่ื�อให�คนัในัชุุมชุนั ทัั้�งชุาวบ�านั ครู้้  
นัักพัื่ฒนัา สืมาชิุกองค์การู้บริู้หารู้ส่ืวนัตำาบล่ ข�ารู้าชุการู้ หรืู้อกลุ่่มคนัอื�นั ๆ เข�ามา 
รู้ว่มหารู้ว่มใชุ� “ปัญัญา” ในักรู้ะบวนัการู้วิจััย

“กระบวนการวิจััยเพ่�อท้ี่องถิิ่�น” หมายถึง การู้ทั้ำางานัอย่างเป็็นัขั�นัตอนัเพืื่�อ 
ตอบ “คำาถิ่าม” หรืู้อ “ความสงสยั” บางอย่าง ดังนัั�นั สืิ�งสืำาคัญคือป็รู้ะเด็นั “คำาถิ่าม” 
ต�องคมชุดั โดยมก้ารู้แยกแยะป็รู้ะเด็นัว่าข�อสืงสัืยอย้ต่รู้งไหนั ม้การู้หา “ข้้อมลู่” กอ่นัทั้ำา  
มก้ารู้วิเครู้าะหค์วามนัา่เชุื�อถือของข�อมล้่ มก้ารู้ “วางแผน” การู้ทั้ำางานับนัฐานัข�อมล้่
ท้ั้�ม้อย้่ แล่ะในัรู้ะหว่างล่งมือทั้ำาม้การู้ “บันทึี่ก” ม้การู้ “ที่บที่วน” ความก�าวหนั�า  
“วิเคราะห์”์ ความสืำาเรู้จ็ัแล่ะอุป็สืรู้รู้คอยา่งสืมำาเสืมอ เพื่ื�อ “ถิ่อด” กรู้ะบวนัการู้เรู้้ยนัรู้้�
ท้ั้�เกดิขึ�นัออกมาให�ชุดัเจันั ในัท้ั้�สืดุกจ็ัะสืามารู้ถ “สรุปับที่เรย่น” ตอบคำาถามท้ั้�ตั�งไว�แล่�ว
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อาจัจัะทั้ำาใหม่ให�ด้ขึ�นั ตล่อดจันัสืามารู้ถนัำาไป็ใชุ�เป็็นับทั้เรู้้ยนัสืำาหรัู้บเรืู้�องอื�นั ๆ หรืู้อ
พื่ื�นัท้ั้�อื�นั ๆ ต่อไป็ ซึ่ึ�งทัั้�งหมดนั้�กรู้ะทั้ำาโดย “ผู้ท่ี่�สงสัย” ซึ่ึ�งเป็็นัคนัในัทั้�องถิ�นันัั�นัเอง  
ดังนัั�นั กรู้ะบวนัการู้งานัวิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นัจึังเป็็นังานัวิจััยอ้กแบบหนัึ�งท้ั้�ไม่ยึดติดกับ
รู้ะเบย้บแบบแผนัทั้างวิชุาการู้มากนััก แต่เป็น็ัการู้สืรู้�างความรู้้�ในัตัวคนัทั้�องถิ�นั โดยคนั
ทั้�องถิ�นั เพืื่�อคนัทั้�องถิ�นั โดยมุง่แก�ไขปั็ญหาด�วยการู้ทั้ดล่องทั้ำาจัริู้งแล่ะมก้ารู้บันัทึั้กแล่ะ
วิเครู้าะห์อยา่งเป็น็ัรู้ะเบย้บการู้วิจััยแบบน้ั�จึังไมใ่ชุเ่ครู้ื�องมอืทั้างวิชุาการู้ ไม่ใชุศ่ึกัดิ�สืทิั้ธิิ�
ท้ั้�ผ้กขาดอย้่กับครู้้บาอาจัารู้ย์ แต่เป็็นัเครู้ื�องมือธิรู้รู้มดาท้ั้�ชุาวบ�านัก็ใชุ�ป็รู้ะโยชุนั์ในั 
ชุวิ้ตป็รู้ะจัำาวันัได�

 สืกว.ฝ่่ายวิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั ได�ใชุ�วิธิก้ารู้สืนับัสืนันุังานัวิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นัตามแนัวคิด
แล่ะหล่ักการู้ดังกล่่าวมาแล่�วในัรู้ะยะเวล่าหนัึ�ง พื่บว่า ชุาวบ�านัหรืู้อท้ั้มวิจััยสื่วนัใหญ่
สืามารู้ถสืะทั้�อนัการู้ดำาเนิันังานัด�วยการู้บอกเล่า่ได�เป็น็ัอยา่งด้ ในัขณะเด้ยวกนัักพ็ื่บว่า 
การู้เข้ยนัรู้ายงานั เป็็นัป็ัญหาท้ั้�สืรู้�างความหนัักใจัให�แก่นัักวิจััยเป็็นัอย่างยิ�ง ดังนัั�นั  
ด�วยความตรู้ะหนักัถึงสืถานัการู้ณ์ป็ญัหาดังกล่า่ว สืกว.ฝ่า่ยวิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั จึังได�ป็รัู้บ
รู้้ป็แบบการู้เข้ยนัรู้ายงานัวิจััย ให�ม้ความยืดหยุ่นั แล่ะม้ความง่ายต่อการู้นัำาเสืนัองานั 
ในัรู้้ป็แบบท้ั้�นักัวิจััยถนัดั โดยไมย่ดึติดในัเรู้ื�องของภาษาแล่ะรู้้ป็แบบท้ั้�เป็น็ัวิชุาการู้มาก
เกินัไป็ ซึ่ึ�งเป็้าหมายสืำาคัญของรู้ายงานัวิจััยยังคงมุ่งเนั�นัการู้นัำาเสืนัอให�เห็นัภาพื่ของ
กรู้ะบวนัการู้วิจััยมากกว่าผล่ล่พัื่ธิท้์ั้�ได�จัากการู้วิจััย โดยกล่ไกสืำาคัญท้ั้�จัะชุว่ยให�นักัวิจััย
สืามารู้ถเขย้นัรู้ายงานัท้ั้�นัำาเสืนัอกรู้ะบวนัการู้วิจััยได�ชุดัเจันัยิ�งขึ�นั คือ ศึน้ัยป์็รู้ะสืานังานั
วิจััย (Node) ในัพื่ื�นัท้ั้� ซึึ่�งทั้ำาหนั�าท้ั้�เป็น็ัพื่้�เล่้�ยงโครู้งการู้วิจััยมาตั�งแต่เรู้ิ�มต�นัจันักรู้ะทัั้�งจับ
การู้ทั้ำางานัวิจััย ดังนัั�นั Node จัะรู้บัรู้้�พัื่ฒนัาการู้ของโครู้งการู้วิจััยมาโดยตล่อด บทั้บาทั้
การู้วิเครู้าะห์เนืั�อหาหรู้อืกิจักรู้รู้มของโครู้งการู้จึังเป็น็ัการู้ทั้ำางานัรู้ว่มกนััรู้ะหว่าง Node 
แล่ะนัักวิจััย ซึ่ึ�งความรู้่วมมือดังกล่่าวได�นัำามาซึึ่�งการู้ถอดบทั้เรู้้ยนัโครู้งการู้วิจััยสื้่การู้
เขย้นัมาเป็น็ัรู้ายงานัวิจััยท้ั้�มค้ณุค่าในัท้ั้�สืดุ

แต่อยา่งไรู้กต็าม รู้ายงานัวิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั อาจัไมส่ืมบ้รู้ณแ์บบดังเชุน่ัรู้ายงานัวิจััย
เชุงิวิชุาการู้โดยทัั้�วไป็ หากแต่ได�คำาตอบแล่ะเรู้ื�องรู้าวต่าง ๆ ท้ั้�เกดิขึ�นัจัากกรู้ะบวนัการู้
วิจััย ซึ่ึ�งท่ั้านัสืามารู้ถเข�าไป็ค�นัหา ศึกึษาแล่ะเรู้ย้นัรู้้�เพิื่�มเติมได�จัากพื่ื�นัท้ั้�

สืกว.ฝ่า่ยวิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั
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ม้ล่นิัธิสิืยามกัมมาจัล่ ธินัาคารู้ไทั้ยพื่าณิชุย์ จัำากัด (มหาชุนั) รู้่วมกับ สืำานัักงานั 
คณะกรู้รู้มการู้สืง่เสืรู้มิวิทั้ยาศึาสืตร์ู้ วิจััยแล่ะนัวัตกรู้รู้ม (สืกสืว.) หรืู้อสืำานักังานักองทั้นุั
สืนัับสืนุันัการู้วิจััย (สืกว.เดิม) องค์กรู้ป็กครู้องส่ืวนัทั้�องถิ�นั 5 แห่งในัพื่ื�นัท้ั้�เป็้าหมาย
จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้ ์ได�แก ่เทั้ศึบาล่ตำาบล่เมืองแก (อำาเภอท่ั้าตม้) องค์การู้บรู้หิารู้สืว่นัตำาบล่
สืล่กัได (อำาเภอเมอืง) เทั้ศึบาล่ตำาบล่กนััตวจัรู้ะมวล่ (อำาเภอป็รู้าสืาทั้) องค์การู้บรู้หิารู้สืว่นั
ตำาบล่หนัองอ้ยอ (อำาเภอสืนัม) องค์การู้บริู้หารู้ส่ืวนัตำาบล่หนัองสืนัทิั้ (อำาเภอจัอมพื่รู้ะ) 
แล่ะสืำานัักงานัการู้วิจััยแห่งชุาติ (วชุ.) เพื่ื�อศึึกษาวิจััยแล่ะเผยแพื่รู้่องค์ความรู้้�เก้�ยวกับ
การู้ต่อยอดแล่ะพื่ัฒนัากล่ไก รู้ะบบสืนัับสืนุันัแล่ะรู้้ป็แบบการู้พัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนั 
ในัพื่ื�นัท้ั้�บรู้ิบทั้ชุนับทั้แล่ะบรู้ิบทั้กึ�งชุนับทั้กึ�งเมือง ภายใต�การู้ดำาเนัินังานัของโครู้งการู้
พื่ฒันัาเยาวชุนัในัชุุมชุนัทั้�องถิ�นั 4 ภาค รู้ะยะเวล่าดำาเนิันังานั 1 ป็ ี2 เดือนั คือตั�งแต่ 
วันัท้ั้� 1 กรู้กฎาคม 2562 จันัถึงวันัท้ั้� 31 สืงิหาคม 2563 โดยมเ้ป็า้หมาย 3 ป็รู้ะการู้คือ 
ประการแรก เพื่ื�อเพื่ิ�มสืมรู้รู้ถนัะบุคล่ากรู้ทั้�องถิ�นัหรู้ือเจั�าหนั�าท้ั้�ขององค์กรู้ป็กครู้อง 
สืว่นัทั้�องถิ�นั (อป็ทั้.) ให�มบ้ทั้บาทั้เป็น็ั “พ้ื่�เล่้�ยง” มทั้ั้กษะโค�ชุ ทัั้กษะการู้ทั้ำางานัเป็น็ัท้ั้ม 
ทัั้กษะการู้ใชุ�ป็รู้ะโยชุน์ัจัากข�อมล้่ความรู้้� แล่ะทัั้กษะการู้สืื�อสืารู้เพื่ื�อสืรู้�างการู้ม้ส่ืวนัรู่้วม
กับทุั้กภาคส่ืวนัในัชุุมชุนัทั้�องถิ�นั รู้วมทัั้�งเป็็นัเจั�าภาพื่หลั่กในัการู้ขับเคล่ื�อนักล่ไกเพืื่�อ 
การู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัในัพื่ื�นัท้ั้� ประการท่ี่�สอง เพืื่�อยกรู้ะดับแล่ะสืมรู้รู้ถนัะของ 
กล่ไกเพื่ื�อการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัในัพื่ื�นัท้ั้�เป็้าหมาย 5 อป็ทั้.จัังหวัดสืุริู้นัทั้ร์ู้ ให�เกิด
ความต่อเนัื�องยั�งยนืั มรู้้้ป็ธิรู้รู้มในัลั่กษณะการู้จััดตั�งกล่ไกอย่างมส่้ืวนัรู่้วม แล่ะมรู้้ะบบ
สืนับัสืนุันั/ รู้ะบบบรู้หิารู้จััดการู้ แล่ะรู้ะบบติดตามแล่ะป็รู้ะเมนิัผล่อยา่งต่อเนัื�องท้ั้�ชุดัเจันั 
แล่ะประการท่ี่�สาม เพื่ื�อสืรู้�างองค์ความรู้้�/นัวัตกรู้รู้มด�านัการู้พื่ฒันัาเด็กแล่ะเยาวชุนัทัั้�ง
ในัแล่ะนัอกรู้ะบบการู้ศึกึษาเพืื่�อพัื่ฒนัาสืมรู้รู้ถนัะคนัรุู่้นัใหม่ โดยใชุ�กรู้ะบวนัการู้จััดการู้
ความรู้้� (Knowledge Management ; KM) กรู้ะบวนัการู้วิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั (Communities-
based Research; CBR) ท้ั้�เป็็นักรู้ะบวนัการู้สืรู้�างนัักวิจััยซึึ่�งมุ่งให�ชุุมชุนัเป็็นัฐานัเพื่ื�อ

 บทเกริ่่�นำนำำ�
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ค�นัหาความรู้้�ท้ั้�จัะนัำาไป็สื้่การู้แก�ป็ัญหาของชุุมชุนัทั้�องถิ�นัได�เอง หรู้ือ “สืรู้�างคนั สืรู้�าง
องค์ความรู้้� สืรู้�างการู้เป็ล่้�ยนัแป็ล่ง” แล่ะเป็็นัเรู้้ยนัรู้้�ด�วยโครู้งการู้/โครู้งงานั/กิจักรู้รู้ม 
ท้ั้�เยาวชุนัเข�ามาม้ส่ืวนัรู้่วมดำาเนัินังานัวิจััย แล่ะกรู้ะบวนัการู้สืรู้�างการู้ม้ส่ืวนัรู้่วมกับ 
ทั้กุภาคส่ืวนัในัชุุมชุนัหรืู้อผ้�มส้ืว่นัได�สืว่นัเสืย้ (Stakeholders) ท้ั้�เก้�ยวข�องในัการู้ดำาเนันิั
วิจััยครู้ั�งนั้� จึังเป็็นัท้ั้�มาของการู้ก่อเกิด 5 โครู้งการู้วิจััยหลั่ก ท้ั้�ได�รัู้บทัุ้นัสืนัับสืนุันัวิจััย 
จัากสืำานักังานัคณะกรู้รู้มการู้สืง่เสืริู้มวิทั้ยาศึาสืตรู้ ์วิจััยแล่ะนัวัตกรู้รู้ม (สืกสืว.) ได�แก ่

1. โครู้งการู้ “รู้ะบบแล่ะกล่ไกการู้พื่ฒันัาสืง่เสืรู้มิอาชุ้พื่เยาวชุนัในัแล่ะนัอกรู้ะบบ
ตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ อำาเภอป็รู้าสืาทั้ จัังหวัดสุืรู้ินัทั้รู้์” โดย นัางสืาวรัู้ตนัา สืุขสืบาย
ตำาแหนัง่ หวัหนั�าสืำานักัป็ลั่ดเทั้ศึบาล่ตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ หวัหนั�าโครู้งการู้วิจััยแล่ะคณะ 
นักัวิจััย

2. โครู้งการู้ “การู้พื่ัฒนัารู้ะบบแล่ะกล่ไกการู้พื่ัฒนัาเด็กเยาวชุนัตำาบล่เมืองแก
อย่างมส่้ืวนัรู้ว่ม อำาเภอท่ั้าตม้ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้”์ โดย นัายสืรุู้ศึกัดิ� สืงิหห์ารู้ ตำาแหนัง่ ป็ล่ดั
เทั้ศึบาล่ตำาบล่เมอืงแก หวัหนั�าโครู้งการู้วิจััยแล่ะคณะนัักวิจััย

3. โครู้งการู้ “กล่ไกการู้พัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัแบบม้สืว่นัรู้ว่มในัพื่ื�นัท้ั้�กึ�งเมอืงกึ�ง
ชุนับทั้ ตำาบล่สืล่กัได อำาเภอเมือง จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้”์ โดย นัางสืมุาล่ยั แถบทั้อง ตำาแหนัง่
หวัหนั�าสืำานักัป็ล่ดั อบต.สืลั่กไดแล่ะคณะนัักวิจััย

4. โครู้งการู้ “การู้พื่ฒันัารู้ะบบแล่ะกล่ไกการู้สืนับัสืนันุักรู้ะบวนัการู้พื่ฒันัาเด็กแล่ะ
เยาวชุนัแล่ะชุุมชุนั ตำาบล่หนัองสืนิัทั้ อำาเภอจัอมพื่รู้ะ จัังหวัดสืริุู้นัทั้ร์ู้” โดย นัายสืมเกย้รู้ติ 
สืารู้ะ ตำาแหนัง่ หวัหนั�าสืำานักัป็ล่ดัองค์การู้บรู้หิารู้สืว่นัตำาบล่หนัองสืนัทิั้แล่ะคณะนักัวิจััย

5. โครู้งการู้ “กล่ไกการู้พัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่หนัองอ้ยอ อำาเภอสืนัม 
จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้”์ โดย นัายสืวัุฒนั ์ยิ�มด้ ตำาแหน่ัง ป็ล่ดัองค์การู้บริู้หารู้ส่ืวนัตำาบล่หนัองอ้ยอ
แล่ะคณะนักัวิจััย

โดยท้ั้�ทัั้�ง 5 โครู้งการู้วิจััยเนั�นัการู้ใชุ� “กรู้ะบวนัการู้วิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นั” หรู้อืเรู้้ยกว่า 
CBR เป็็นัเครู้ื�องมือหล่ักในัการู้ยกรู้ะดับกล่ไก รู้ะบบสืนัับสืนัุนั แล่ะค�นัหารู้้ป็แบบการู้
พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัทัั้�งในัแล่ะนัอกรู้ะบบการู้ศึึกษาท้ั้�สือดคล่�องแล่ะเหมาะสืมกับ
บรู้บิทั้ต่าง ๆ ในัพื่ื�นัท้ั้� ซึึ่�งมล้่กัษณะเป็น็ับริู้บทั้ชุุมชุนัแล่ะบริู้บทั้กึ�งเมืองกึ�งชุนับทั้ โดยใชุ�
กรู้ะบวนัการู้เรู้ย้นัรู้้� 5 ขั�นัตอนัหล่กั ได�แก ่
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ขั�นัตอนัท้ั้� 1 การู้ศึึกษาบริู้บทั้ชุุมชุนั เพืื่�อทั้ำาความเข�าใจัแล่ะเรู้้ยนัรู้้�เก้�ยวกับ 
ด�านัป็รู้ะวัติศึาสืตรู้์ชุุมชุนั ด�านัภ้มิศึาสืตรู้์ ด�านัป็รู้ะชุากรู้ ด�านัทั้รู้ัพื่ยากรู้/สืิ�งแวดล่�อม 
ด�านัวัฒนัธิรู้รู้มป็รู้ะเพื่ณ ้แล่ะด�านัเศึรู้ษฐกจิัแล่ะสืงัคม เป็น็ัต�นั 

ขั�นัตอนัท้ั้� 2 การู้ศึึกษาเชุงิป็รู้ะเด็นั เพืื่�อพื่ฒันัาโจัทั้ยป์็ญัหาแล่ะตั�งชุุดคำาถามวิจััย
ว่าสืงสืยัอะไรู้ อยากเรู้ย้นัรู้้�แล่ะค�นัหาคำาตอบหรู้อืวิธิก้ารู้แก�ป็ญัหาเรู้ื�องใด เป็น็ัการู้ศึกึษา
ป็รู้ะเด็นัวิจััยเฉพื่าะเจัาะจังท้ั้�ต�องการู้เรู้ย้นัรู้้�แล่ะศึึกษาวิจััย

ขั�นัตอนัท้ั้� 3 รู้วบรู้วมข�อมล้่ วิเครู้าะห์ข�อมล้่ เพืื่�อเกบ็รู้วบรู้วม เรู้ย้บเรู้ย้ง ป็รู้ะมวล่
วิเครู้าะห์ข�อม้ล่เพืื่�อใชุ�ป็รู้ะโยชุน์ัจัากข�อม้ล่ในัการู้ศึึกษาวิจััยเพืื่�อตอบคำาถามท้ั้�สืงสืัย 
แล่ะต�องการู้แก�ป็ัญหานัั�นั ๆ เพืื่�อไป็สื้่การู้ค�นัหากลุ่่มเป็้าหมาย พื่ื�นัท้ั้�เป้็าหมายในัการู้
ออกแบบกรู้ะบวนัการู้เรู้ย้นัรู้้�ในัขั�นัตอนัท้ั้� 4 

ขั�นัตอนัท้ั้� 4 การู้ออกแบบแล่ะล่งมือทั้ดล่องป็ฏิิบติัการู้ เป็น็ัการู้ค�นัหาวิธิก้ารู้หรืู้อ
เครู้ื�องมือสืรู้�างการู้เรู้ย้นัรู้้�จัากการู้ล่งมอืป็ฏิิบติัจัรู้งิ (Action Research) หรู้อืทั้ดล่องป็ฏิิบติั
กบักลุ่ม่เป็า้หมายแล่ะพืื่�นัท้ั้�เป้็าหมายเพืื่�อตอบโจัทั้ยค์ำาถามวิจััย 

ขั�นัตอนัท้ั้� 5 การู้ติดตามแล่ะสืรุู้ป็ผล่การู้วิจััย เป็น็ัรู้ะบบสืนับัสืนุันัการู้วิจััยเพื่ื�อให�
เกิดความต่อเนัื�องแล่ะสืามารู้ถป็รู้ับป็รุู้งกรู้ะบวนัการู้เรู้้ยนัรู้้�ตั�งแต่ก่อนั-รู้ะหว่าง-หลั่ง
ดำาเนัินัการู้วิจััยว่าเกิดการู้เป็ล่้�ยนัแป็ล่งอย่างไรู้บ�าง สืามารู้ถค�นัหาคำาตอบของโจัทั้ย์
ป็ัญหาหรู้ือชุุดคำาถามวิจััยได�หรู้ือไม่ในัการู้ดำาเนัินัการู้วิจััยแล่ะผล่ท้ั้�เกิดขึ�นัเป็็นัอย่างไรู้ 
เพืื่�อเป็น็ัทัั้�งผล่ล่พัื่ธิเ์ชุงิคณุภาพื่แล่ะป็ริู้มาณ รู้วมทัั้�งผล่กรู้ะทั้บท้ั้�เกดิขึ�นั แล่ะการู้นัำาผล่
จัากการู้ศึึกษาวิจััยไป็ขยายผล่ได�หรู้อืไม่ อย่างไรู้ ซึึ่�งเป็็นัขั�นัตอนัสุืดทั้�ายของกรู้ะบวนัการู้
วิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั 

โดยกรู้ะบวนัการู้เรู้ย้นัรู้้�เพืื่�อทั้�องถิ�นัทัั้�ง 5 ขั�นัตอนันั้� จัะต�องคำานังึถึงการู้วิเครู้าะห์
ความต�องการู้ตั�งแต่เรู้ิ�มศึึกษาบรู้ิบทั้ชุุมชุนั การู้เก็บรู้วบรู้วมข�อม้ล่ วิเครู้าะห์ข�อม้ล่  
ตั�งโจัทั้ย์วิจััยแล่ะคำาถามวิจััย เรู้้ยงล่ำาดับความสืำาคัญก่อนัหลั่ง เพืื่�อเลื่อกโจัทั้ย์ป็ัญหา
หรืู้อป็รู้ะเด็นัวิจััยท้ั้�ชุัดเจันั เพืื่�อกำาหนัดเป้็าหมายแล่ะวัตถุป็รู้ะสืงค์เชุิงพื่ฤติกรู้รู้มว่า 
ต�องการู้ให�ใครู้ได�รัู้บการู้ต่อยอดแล่ะพื่ฒันัา ใครู้คือกลุ่ม่เป็า้หมาย ใครู้คือพื่้�เล่้�ยงท้ั้�ต�อง
เพื่ิ�มสืมรู้รู้ถนัะหรู้ือทัั้กษะการู้โค�ชุ ใครู้คือคณะทั้ำางานัท้ั้�จัะผล่ักดันัให�เกิดกล่ไกในัการู้ 
ขับเคล่ื�อนังานัพื่ัฒนัาเด็กเยาวชุนัแล่ะชุุมชุนั แล่ะต�องการู้ให�ใครู้เกิดการู้เป็ล่้�ยนัแป็ล่ง
อย่างไรู้ องค์ป็รู้ะกอบของกล่ไกท้ั้�จัะขบัเคล่ื�อนังานัด�านัพื่ฒันัาเด็กแล่ะเยาวชุนัในัชุุมชุนั
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ทั้�องถิ�นัให�เกดิความต่อเนืั�อง เชุน่ั ควรู้มโ้ครู้งสืรู้�าง บทั้บาทั้หนั�าท้ั้� ความรู้บัผดิชุอบรู้ว่มกนัั
อยา่งไรู้ ควรู้มน้ัโยบาย เป้็าหมาย ยุทั้ธิศึาสืตร์ู้ กล่ยุทั้ธิ ์แผนังานัแล่ะงบป็รู้ะมาณอย่างไรู้
ควรู้ม้รู้ะบบสืนัับสืนัุนั รู้ะบบติดตาม/ป็รู้ะเมินัผล่ แล่ะรู้ะบบบริู้หารู้จััดการู้อย่างไรู้  
เพื่ื�อนัำาไป็ส่้ืการู้กำาหนัดขอบเขตเนัื�อหาท้ั้�จัะดำาเนันิัการู้วิจััย การู้เล่อืกเทั้คนัคิวิธิก้ารู้หรู้อื
เครู้ื�องมอืท้ั้�จัะใชุ�ในัการู้ศึกึษาวิจััย การู้ออกแบบ/การู้สืื�อสืารู้เพื่ื�อสืรู้�างการู้ม้สืว่นัรู้ว่มของ
ผ้�ม้สื่วนัได�สื่วนัเสื้ยท้ั้�เก้�ยวข�อง ดำาเนัินัการู้หรู้ือทั้ดล่องป็ฏิิบัติจัรู้ิงในัภาคสืนัามแล่ะม้
รู้ะบบติดตาม/ป็รู้ะเมินัผล่การู้เรู้้ยนัรู้้�อย่างต่อเนัื�อง เพืื่�อสืรุู้ป็ผล่การู้วิจััยผ่านัเวท้ั้ 
คืนัข�อม้ล่ชุุมชุนั แล่ะเวท้ั้ป็รู้ะชุุมกรู้รู้มการู้ผ้�ทั้รู้งคุณวุฒิ ซึ่ึ�งท่ั้านัผ้�อ่านัสืามารู้ถติดตาม
ผล่การู้ศึึกษาวิจััยได�ท้ั้�เว็บไซึ่ต์ของสืำานัักงานัคณะกรู้รู้มการู้ส่ืงเสืริู้มวิทั้ยาศึาสืตร์ู้ วิจััย
แล่ะนัวัตกรู้รู้ม (สืกสืว.) สืำานัักงานัการู้วิจััยแห่งชุาติ (วชุ.) แล่ะมล้่นัธิิสิืยามกมัมาจัล่

นัอกจัากมล้่นิัธิสิืยามกัมมาจัล่จัะมบ้ทั้บาทั้หนั�าท้ั้�ป็รู้ะสืานังานัวิจััย ยงัคงมห้นั�าท้ั้�
รู้ับผิดชุอบในัด�านังานัวิชุาการู้แล่ะสืนัับสืนุันัการู้เพื่ิ�มสืมรู้รู้ถนัะทัั้�งท้ั้มพื่้�เล้่�ยงวิจััยแล่ะ
ท้ั้มนักัวิจััย รู้ว่มกบัมล้่นัธิิสิืถาบนััวิจััยเพืื่�อพื่ฒันัาทั้�องถิ�นัอ้สืานั โดย รู้องศึาสืตรู้าจัารู้ย์ 
ดรู้.สืจิุันัต์ สืมิารู้กัษ ์นัายบุญเสืรู้ฐิ เสืย้งสืนัั�นั นัายวิเชุย้รู้ สือนัจัันัทั้รู้ ์แล่ะสืถาบันัยุวโพื่ธิชิุนั
โดย นัางสืาววรู้าภรู้ณ์ หล่วงมณ ้จััดให�มก้ารู้ป็รู้ะชุุม/อบรู้มเชุงิป็ฏิิบติั/ค่ายสืรู้�างเครืู้อข่าย
เด็กแล่ะเยาวชุนั ท้ั้มพื่้�เล่้�ยงแล่ะท้ั้มนัักวิจััยตล่อดโครู้งการู้ ดังนั้�

Workshop 1 เวท้ั้ทั้ำาความเข�าใจั หาแนัวทั้างแล่ะการู้พัื่ฒนัาโจัทั้ย์วิจััย 5 อป็ทั้.จัังหวัด
สืรุู้นิัทั้รู้์

Workshop 2 เวท้ั้การู้พัื่ฒนัาโจัทั้ยวิ์จััยรู้ายพื่ื�นัท้ั้� 5 อป็ทั้.จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์

Workshop 3 เวท้ั้วิเครู้าะหโ์ครู้งการู้ กล่ั�นักรู้องแล่ะนัำาเสืนัอโครู้งการู้วิจััย ต่อ สืกสืว. 
หรู้อื สืกว.เดิม

Workshop 4 เวท้ั้พื่จิัารู้ณาโครู้งการู้วิจััย 5 อป็ทั้.จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้ ์ ต่อคณะกรู้รู้มการู้
ผ้�ทั้รู้งคณุวุฒ ิ

Workshop 5 เวท้ั้ออกแบบวิจััย วางแผนั ทั้ดล่องป็ฏิิบติั แล่ะแบ่งบทั้บาทั้วางรู้ะบบ
ติดตาม 

Workshop 6 เวท้ั้หนันุัเสืรู้มิศัึกยภาพื่พ้ื่�เล่้�ยงวิจััย (Training of Trainers ; TOT)

Workshop 7 เวท้ั้หนุันัเสืรู้ิมศึักยภาพื่ท้ั้มนัักวิจััย/สืรุู้ป็บทั้เรู้้ยนั แล่ะถอดบทั้เรู้้ยนั
โครู้งการู้วิจััยหลั่ก 
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Workshop 8 เวท้ั้สืนับัสืนันุัโครู้งการู้วิจััยยอ่ย วางแผนั ทั้ดล่องป็ฏิิบติัแล่ะวางรู้ะบบ
ติดตาม

Workshop 9 เวท้ั้คืนัข�อม้ล่ชุุมชุนั แล่ะถอดบทั้เรู้้ยนั (AAR) ท้ั้มพื่้�เล่้�ยงวิจััยแล่ะ 
นักัวิจััยโครู้งการู้ย่อย

Workshop 10 เวท้ั้หนัุนัเสืรู้ิมศึักยภาพื่แล่ะสืรู้�างเครู้ือข่ายนัักวิจััย/จััดทั้ำารู้ายงานั 
ความก�าวหนั�าโครู้งการู้วิจััย

Workshop 11 เวท้ั้นัำาเสืนัอรู้ายงานัความก�าวหนั�าโครู้งการู้วิจััยต่อคณะกรู้รู้มการู้
ผ้�ทั้รู้งคณุวุฒิ

Workshop 12 เวท้ั้สืงัเครู้าะหข์�อมล้่ แล่ะจััดทั้ำารู้ายงานัผล่การู้ศึกึษาวิจััยฉบบัสืมบ้รู้ณ์

Workshop 13 เวท้ั้นัำาเสืนัอผล่งานัวิจััย 5 อป็ทั้.สืุรู้ินัทั้รู้์ เพื่ื�อขอข�อคิดเห็นั ข�อเสืนัอ
แนัะจัากคณะกรู้รู้มการู้ ผ้�ทั้รู้งคุณวุฒิ

Site visit การู้ติดตาม ป็รู้ะเมินัสืถานัการู้ณ์ แล่ะป็รู้บัป็รุู้งการู้ดำาเนันิังานัตล่อด
รู้ะยะเวล่าดำาเนิันัโครู้งการู้

โดยท้ั้�เนืั�อหาในัหนัังสืือถอดบทั้เรู้้ยนัโครู้งการู้วิจััยของ 5 อป็ทั้.จัังหวัดสืุรู้ินัทั้รู้์นั้�  
จัะเนั�นัการู้ถอดบทั้เรู้้ยนักรู้ะบวนัการู้วิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นัแล่ะตัวอย่างความสืำาเร็ู้จัของ
โครู้งการู้แล่ะคณะนัักวิจััยพื่อสืังเขป็ โดยม้วัตถุป็รู้ะสืงค์เพื่ื�อแล่กเป็ล่้�ยนัเรู้้ยนัรู้้�รู้่วมกันั
ในัการู้ศึึกษาวิจััยเพื่ื�อต่อยอดแล่ะพื่ัฒนัากล่ไก รู้ะบบแล่ะรู้้ป็แบบการู้สื่งเสืรู้ิมการู้ 
เรู้้ยนัรู้้�แล่ะสืนัับสืนัุนัเด็กแล่ะเยาวชุนัทัั้�งในัแล่ะนัอกรู้ะบบการู้ศึึกษา หากท่ั้านัใดหรู้ือ
หนัว่ยงานั/องค์กรู้ใดสืนัใจัสืามารู้ถเดินัทั้างไป็ศึึกษาด้งานัแล่กเป็ล่้�ยนัเรู้ย้นัรู้้�แล่ะสัืมผสัื
จัรู้งิในัพื่ื�นัท้ั้�เป็า้หมายทัั้�ง 5 อป็ทั้.ในัจัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์
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“ส�นำพลั่งภ�คีำเคำริ่อืข่�่ย”
กล่ไกก�ริ่พัฒนำ�เด็็ก
ตำำ�บล่หนำองอยีอ
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“ห์นองอ่ยอ” เป็็นัตำาบล่หนัึ�งในัอำาเภอสืนัม ตั�งห่างจัากจัังหวัดสืุริู้นัทั้รู้์มาทั้าง 
ทิั้ศึเหนืัอป็รู้ะมาณ 41 กิโล่เมตรู้ เดิมขึ�นัรู้วมอย้่กับตำาบล่หนัองรู้ะฆััง จัังหวัดสืุริู้นัทั้ร์ู้  
ม้เรู้ื� องเล่่าต่อกันัมาว่าพืื่�นัท้ั้�บรู้ิเวณน้ั�เดิมม้หนัองนัำาป็รู้ะจัำาหม่้บ�านัแล่ะม้ต�นัยอ 
ขนัาดใหญ่ขึ�นัอย้บ่ริู้เวณหนัองนัำา เมื�อได�แยกการู้ป็กครู้องออกมาจัากตำาบล่หนัองรู้ะฆังั
ในัป็ ี2534 จึังตั�งชุื�อตำาบล่ว่า “หนัองอ้ยอ” มาจันัถึงปั็จัจุับนัั แล่ะได�เป็ล่้�ยนัสืถานัะจัาก
สืภาตำาบล่เป็น็ัองค์การู้บรู้หิารู้ส่ืวนัตำาบล่เมื�อป็ ี2540 

สืภาพื่พื่ื�นัท้ั้�ตำาบล่หนัองอ้ยอเป็็นัท้ั้�รู้าบสื้งสืลั่บเนัินัแล่ะป็่าไม� ม้ป็รู้ะชุากรู้รู้าว 
4,819 คนั ป็รู้ะกอบด�วย 11 หม้บ่�านั สืว่นัใหญ่ทั้ำาการู้เกษตรู้เป็น็ัอาชุพ้ื่หลั่ก ม้การู้ทั้ำานัา
ป็ล่ก้ข�าวหอมมะล่ ิป็ล่ก้ยาง ป็ล่ก้อ�อยแล่ะมนััสืำาป็ะหล่งั รู้วมทัั้�งการู้ป็ล่ก้หมอ่นัเล่้�ยงไหม
มผ้�าไหมเป็น็ัผล่ติภัณฑ์์ทั้�องถิ�นัขึ�นัชุื�อ แต่การู้ป็ล่ก้หม่อนัเล่้�ยงไหมสืว่นัใหญ่เป็น็ัการู้ป็ล่ก้
ตามมต้ามเกิด ยงัไมไ่ด�รัู้บการู้ส่ืงเสืริู้มความรู้้�เพืื่�อพื่ฒันัาการู้ผล่ติ

เนืั�องจัากยงัคงอาศึยัแหล่ง่นัำาตามธิรู้รู้มชุาติในัการู้เพื่าะป็ล่ก้ เมื�อหมดฤดเ้กบ็เก้�ยว
หนัองอ้ยอจึังม้แรู้งงานัว่างงานัตามฤด้กาล่ บางสื่วนัออกไป็ทั้ำางานัรู้ับจั�างเป็็นัแรู้งงานั
ในัเมืองใหญ่ตามต่างจัังหวัด เชุ่นั กรุู้งเทั้พื่ฯ จัากการู้สืำารู้วจัพื่บว่าม้จัำานัวนัเด็กแล่ะ
เยาวชุนัในัชุุมชุนั อายุรู้ะหว่าง 6-24 ป็ี ทัั้�งหมด 899 คนั เป็็นันัักเรู้้ยนัท้ั้�อย่้ในัรู้ะบบ 
การู้ศึกึษา 745 คนั ซึึ่�งอย่้ในัสืถาบนััการู้ศึกึษาในัพื่ื�นัท้ั้� จัำานัวนั 675 คนั แยกเป็น็ัโรู้งเรู้้ยนั
ป็รู้ะถมศึกึษา 3 แหง่ โรู้งเรู้ย้นัมธัิยมศึึกษา 1 แหง่ ศึึกษาอย้ใ่นัพื่ื�นัท้ั้�อื�นั 70 คนั แล่ะม ้
เด็กแล่ะเยาวชุนันัอกรู้ะบบ จัำานัวนั 154 คนั
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สถ�นำก�ริ่ณ์์ปัญัห�เด็็กแล่ะเย�วชนำ

สถิ่านการณ์์ข้องเด็กแล่ะเยาวชนในตำำาบล่ห์นองอ่ยอ กล่่าวได้ว่า ค่อนข้้างม่
ความเส่�ยง เพราะมป่ััจัจััยทัี่�งภายในแล่ะภายนอกท่ี่�เปั็นสาเห์ตำุโน้มนำาไปัสู่เส้นที่าง
ท่ี่�ผิดอยู่ไม่น้อย ยกตัำวอย่างปััจัจััยภายใน เช่น ปััญห์าครอบครัวห์ย่าร้าง ช่องว่าง 
ต่ำางวัยระห์ว่างเด็กแล่ะผู้ปักครองท่ี่�เด็กอาศััยอยู่ด้วย ซึ่ึ�งมักเป็ันปูั�ย่าตำายายห์ร่อ 
ผูสู้งอายุมากกว่าพอ่แมซ่ึ่ึ�งต้ำองออกไปัที่ำางานนอกชุมชน การตัำ�งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
ห์รอ่ปััจัจััยภายนอก เช่น การติำดเกม อบายมุข้ สุรา ยาเสพติำด เพราะสภาพพ่�นท่ี่� 
ม่การล่ำาเล่่ยงยาเสพติำดผ่านจัากปัระเที่ศัล่าวเข้้าที่างภาคตำะวันออกเฉี่ยงเห์น่อ  
การจัับกลุ่่มแข้่งรถิ่จัักรยานยนต์ำ ห์รอ่การห์มดห์วังมองไมเ่ห์น็ที่างเดินชวิ่ตำ เพราะ
ข้าดคำาแนะนำาท่ี่�ด่จัากผู้ให์ญ่ ส่งผล่ให์้เด็กห์ล่ายคนห์ยุดเรย่นกล่างคัน ไม่เรย่นต่ำอ 
ปัระสบปััญห์าว่างงาน เส่�ยงต่ำอการตัำดสินใจัปัระกอบอาช่พท่ี่�ทีุ่จัรติำจัากการชักจูัง
ข้องผูไ้มห่์วังด่ 

ขณะท้ั้�โรู้งเรู้้ยนัหนัองอ้ยอวิทั้ยา สืะทั้�อนัด�านัพื่ฤติกรู้รู้มแล่ะการู้เรู้้ยนัของนักัเรู้้ยนั
ทัั้�งภายในัแล่ะภายนัอกห�องเรู้้ยนั พื่บว่า นัักเรู้้ยนับางคนัม้พื่ฤติกรู้รู้มไม่สืนัใจัเรู้้ยนั  
ไมส่ืง่การู้บ�านัแล่ะขาดเรู้ย้นั แสืดงถึงการู้ขาดความรู้บัผดิชุอบแล่ะขาดรู้ะเบย้บวินัยั แล่ะ
สื่งผล่ให�นัักเรู้้ยนัอ่านัไม่ออก เข้ยนัไม่ได� จันัไม่ม้ความกรู้ะตือรืู้อรู้�นัในัการู้เรู้้ยนั 
พื่ฤติกรู้รู้มท้ั้�ไม่พื่งึป็รู้ะสืงค์ของนักัเรู้ย้นับางสืว่นัทั้ำาให�เกดิป็ญัหาการู้เรู้ย้นัรู้้�ในัห�องเรู้ย้นั
ท้ั้�สืง่ผล่ต่อนักัเรู้ย้นัคนัอื�นั ๆ ทั้ำาให�บรู้รู้ยากาศึการู้เรู้ย้นัรู้้�ไม่เอื�อต่อการู้เรู้ย้นัการู้สือนั 

“ตอนไมท่ี่ำาโครงการวิิจััย เราเห็็นแค่ว่ิาเด็็กห็ลุดุ็จัากโรงเร่ยน เวิลุาคยุกบัผู้้�ปกครอง
 เขาบอกว่ิาเด็็กเกเร แต่ผู้ลุจัากการเก็บข�อมลุ้วิิจััย เม่�อเราเข�าไปพู้ด็คยุกับเด็็ก เขาสะที่�อน
ควิามร้�สกึว่ิาครอบครัวิพูอ่แมไ่มเ่ข�าใจั ห็ร่อแม�แต่ตอนเร่ยนในโรงเร่ยน ห็ลุายคนบอกว่ิา 
ไม่ชอบคร้เพูราะคร้เข�มงวิด็ ด็ุด่็า แลุะม่กฎระเบ่ยบมากเกินไป ห็ร่อเร่ยนไม่ทัี่นเพู่�อน 
เร่ยนไม่ร้�เร่�องจันไม่อยากเร่ยน ที่ำาให็�ไปติด็เกม แลุ�วิก็ออกจัากระบบไปในท่ี่�สุด็”  
สมเก่ยรติำ สาระ ห์วัห์น้าโครงการวิจััย อด้ตหวัหนั�าสืำานักัป็ล่ดั อบต.หนัองอ้ยอ (ปั็จัจุับนัั
ดำารู้งตำาแหนัง่หวัหนั�าสืำานัักป็ลั่ด อบต.หนัองสืนัทิั้ ) กล่า่ว
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คำว�มริ่ว่มมือข่องชมุชนำ

เป็็นัเวล่ากว่า 10 ป็แีล่�วท้ั้�องค์การู้บรู้หิารู้สืว่นัตำาบล่หนัองอ้ยอ อำาเภอสืนัม จัังหวัด
สืุรู้ินัทั้รู้ ์ เข�ารู้ว่มกรู้ะบวนัการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนักบัมล้่นัธิิสิืยามกมัมาจัล่ ธินัาคารู้
ไทั้ยพื่าณชิุย ์จัำากดั (มหาชุนั) แล่ะสืถาบนััเสืรู้มิสืรู้�างการู้เรู้ย้นัรู้้�เพื่ื�อชุุมชุนัเป็น็ัสุืข (สืรู้สื.)  
ในัโครู้งการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัในัชุุมชุนัทั้�องถิ�นั (4 ภาค ) รู้ะยะท้ั้� 1 หล่ักสื้ตรู้นััก 
ถักทั้อชุุมชุนั เพื่ื�อการู้พื่ฒันัาเด็ก เยาวชุนั แล่ะครู้อบครัู้ว จันักรู้ะทัั้�งป็จััจุับนัั

ทัั้�งนั้�ตั�งแต่เข�ารู้ว่มหล่กัสืต้รู้นักัถักทั้อชุุมชุนั อบต. หนัองอ้ยอ ทั้ำางานัเรืู้�องเด็กแล่ะ
เยาวชุนั ควบค่้กบัการู้พื่ฒันัาสืงัคมแล่ะชุุมชุนัมาอย่างต่อเนัื�อง ปัฏิิวัติำ สระแก้ว รองนายก
อบตำ.ห์นองอ่ยอ บอกว่า ท้ั้�ผา่นัมา อบตำ. ดึงเด็กแล่ะเยาวชน มาที่ำากิจักรรมรว่มกับ
ผู้ให์ญ่ใจัด่แล่ะครูภูมิปััญญาในชุมชน รวมทัี่�งโรงเร่ยนในท้ี่องถิิ่�น เช่น โรงเร่ยน 
ห์นองอ่ยอวิที่ยา ซึ่ึ�งเป็น็ัโรู้งเรู้ย้นัรู้ะดับมัธิยมศึึกษา การู้กรู้ะจัายขา่วโครู้งการู้ อบต.ทั้ำา
จัดหมายถึงผ้�นัำาชุุมชุนั ใชุ�การู้ป็รู้ะกาศึเสืย้งตามสืาย ควบค้่กับการู้ล่งพื่ื�นัท้ั้�พื่ด้คยุสืรู้�าง
ความเข�าใจัถึงเป็า้หมายของโครู้งการู้

การู้ตัดสืนิัใจัเข�ารู้ว่มกล่ไกการู้พื่ฒันัาเด็กแล่ะเยาวชุนั ตำาบล่หนัองอ้ยอ อำาเภอสืนัม 
จัังหวัดสืุรู้ินัทั้รู้์ มเ่ปั้าห์มายเพ่�อสรา้งการมตั่ำวตำนให์้เด็กแล่ะเยาวชนทัี่�งในแล่ะนอก
ระบบ โดยเน้นไปัท่ี่�การพฒันาอาชพ่ เพ่�อสรา้งโอกาสในการสรา้งรายได้ให์ตั้ำวเด็ก
แล่ะเยาวชนเองแที่นการเดินเข้า้ห์าปััจัจััยเส่�ยงต่ำาง ๆ 

ย�อนักล่บัไป็รู้าวปี็ พื่.ศึ. 2553 อบต.หนัองอ้ยอ ได�พื่ฒันัาแกนันัำาเด็กแล่ะเยาวชุนั
รุู้่นัแรู้ก โดยป็รู้ะสืานัความรู้่วมมือกับโรู้งเรู้้ยนัหนัองอ้ยอวิทั้ยา เมื�อดำาเนัินังานัมาได� 
รู้ะยะหนึั�ง นัักถักทั้อชุุมชุนัมองว่านัอกจัากนัักเรู้้ยนัในัรู้ะบบการู้ศึึกษาแล่�ว เด็กแล่ะ
เยาวชุนันัอกรู้ะบบก็เป็น็ักลุ่ม่สืำาคัญท้ั้�ผ้�ใหญ่ไม่ควรู้มองข�าม จึังหันัมาให�ความสืนัใจัเด็ก
แล่ะเยาวชุนันัอกรู้ะบบควบค้่กันัไป็ด�วย โครู้งการู้ได�ส่งเสริมให์้เด็กแล่ะเยาวชน 
เข้้าฝึึกฝึนทัี่กษะอาช่พจัากการเข้้าฝึึกอบรมตำามห์ลั่กสูตำรท่ี่�ได้รับการรับรองจัาก
สถิ่าบนัการศักึษา นักัถักทั้อชุุมชุนัซึึ่�งเป็น็ัเจั�าหนั�าท้ั้�ของ อบต. ทั้ำาโครู้งการู้วิจััยต่อยอด
แล่ะพื่ฒันัาบทั้บาทั้ตัวเองจัากการู้เป็็นันัักถักทั้อฯ ท้ั้�ทั้ำาอย้แ่ล่�วมาเข�าสื้ก่รู้ะบวนัการู้เป็น็ั
นักัวิจััยชุุมชุนัทั้�องถิ�นั
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หนัองอ้ยอมก้ล่ไกระดับตำำาบล่ ท้ั้�ม ้“โรงเรย่นครอบครวั” ซึึ่�งได�รัู้บความรู่้วมมอื
จัากโรงเรย่นห์นองอ่ยอวิที่ยา ผูป้ักครอง รวมถึิ่งสภาเด็กแล่ะเยาวชน เป็น็ักล่ไกเชุงิ
โครู้งสืรู้�าง สืรู้�างความรู้ว่มมือกบัภาค้ของสืว่นัต่าง ๆ ในัตำาบล่ เชุ่นั ผูน้ำาชุมชนแล่ะผูรู้ ้
โดยม ้อบต. เป็น็ัหนัว่ยป็รู้ะสืานังานัสืนัับสืนุันั 

นักถัิ่กที่อชุมชนเข้า้มาเปัน็ท่ี่มวิจััยห์ลั่กในัโครู้งการู้แล่ะทั้ำาหนั�าท้ั้�เป็น็ัพ่�เล่่�ยงใน
โครงการย่อยของเด็กแล่ะเยาวชุนั เพื่ื�อติดตามแล่ะสืนัับสืนัุนัการู้ทั้ำางานัของเด็กแล่ะ
เยาวชุนัซึึ่�งเป็น็ัท้ั้มวิจััยยอ่ย โดยมแ้ผนัโครู้งการู้ย่อยแต่ล่ะโครู้งการู้เป็น็ัเครู้ื�องมอืในัการู้
ทั้ำางานั 

วธี่ีตัำ�งโจทยโ์คำริ่งก�ริ่

แนัวทั้างการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัก่อนัหนั�าท้ั้�ผ่านัมา ได�สืรู้�างแกนันัำาเด็กแล่ะ
เยาวชุนัแล่�วถึง 6 รุู้น่ั เน้นสง่เสรมิการเรย่นรูทั้ี่กษะอาชพ่ด้านต่ำาง ๆ จัากการล่งมอ่
ปัฏิิบติัำจัรงิ เชุน่ั การู้เกษตรู้ งานัชุา่ง (ชุา่งซ่ึ่อมรู้ถ ชุา่งไฟฟา้ แล่ะชุา่งเชุื�อม) ชุา่งตัดผม 
แล่ะชุ่างไอท้ั้เป็็นัต�นั เกิดเป็็นัแหล่่งเรู้้ยนัรู้้�ในัชุุมชุนั เชุ่นั แห์ล่่งเรย่นรูด้้านการเกษตำร
วิมานดิน เป็น็ัการู้สืรู้�างพื่ื�นัท้ั้�การู้เรู้ย้นัรู้้�ด�านัการู้เกษตรู้ป็ล่อดสืารู้พิื่ษแล่ะเกษตรู้อินัทั้รู้ย์้
บางคนักล่บัมาเป็ดิรู้�านัป็รู้ะกอบอาชุพ้ื่ในัชุุมชุนั เชุ่นั รู้�านัตัดผม รู้�านัซ่ึ่อมรู้ถ เป็น็ัต�นั

ภายใต�การู้ดำาเนัินังานัวิจััยโครู้งการู้ “กล่ไกการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่ 
หนัองอ้ยอ อำาเภอสืนัม จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้”์ เด็กแล่ะเยาวชุนัริู้เรู้ิ�มโครู้งการู้ย่อย 3 โครู้งการู้
โดยมเ้ป็า้หมายไป็สื้ก่ารู้พัื่ฒนัาเป็น็ั “โรงเรย่นเกษตำรวิถ่ิ่กระบวนกร” ได�แก่

1. โครงการสร้างศัูนย์เรย่นรู้อาช่พให์้แก่เด็กแล่ะเยาวชนนอกระบบ ตำำาบล่
ห์นองอ่ยอ ม้เป็้าหมายเพื่ื�อเป็็นัแหล่่งเรู้้ยนัรู้้�การู้ป็รู้ะกอบอาชุ้พื่เกษตรู้อินัทั้รู้้ย์แล่ะ
ภม้ปิ็ญัญาทั้�องถิ�นัให�แกเ่ด็กแล่ะเยาวชุนันัอกรู้ะบบตำาบล่หนัองอ้ยอ 

2. โครงการพัฒนาสภาเด็กแล่ะเยาวชนตำำาบล่ห์นองอ่ยอให์้ม่ความเข้้มแข็้ง 
มเ้ป็า้หมายเพืื่�อผล่กัดันัให�เกิดสืภาเด็กแล่ะเยาวชุนัท้ั้�มบ้ทั้บาทั้สืำาคัญในัการู้ส่ืงเสืริู้มแล่ะ
พื่ัฒนัาชุุมชุนัให�นั่าอย้่ แล่ะเพื่ื�อขยายเครู้ือข่ายการู้ทั้ำางานัด�านัเด็กแล่ะเยาวชุนัจัาก 
ความรู้ว่มมอืของภาค้เครู้อืขา่ยในัการู้ขับเคล่ื�อนักจิักรู้รู้มต่าง ๆ 
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3. โครงการปัรบัเปัล่่�ยนพฤติำกรรมการเรย่นให์ม้วิ่นัยแล่ะความรบัผดิชอบข้อง
นักเรย่น มเ้ป็า้หมายเพื่ื�อจััดกรู้ะบวนัการู้เรู้ย้นัรู้้�แล่ะเพื่ื�อป็รู้บัเป็ล่้�ยนัพื่ฤติกรู้รู้มนักัเรู้ย้นั
ชุั�นัมธัิยมศึกึษาปี็ท้ั้� 1 ถึงชุั�นัมธัิยมศึกึษาป็ท้ีั้� 6 โรู้งเรู้ย้นัหนัองอ้ยอวิทั้ยา จัำานัวนั 60 คนั 
ท้ั้�ยังขาดวินััยแล่ะม้พื่ฤติกรู้รู้มท้ั้�แสืดงให�เห็นัถึงการู้ขาดความรู้ับผิดชุอบ (นัักเรู้้ยนัในั
โรู้งเรู้ย้นัมทั้ั้�งหมด 120 คนั)

ริ่ปูัแบบกล่ไกที�จะสนัำบสนุำนำเด็็กแล่ะเย�วชนำ

1. โครงการพฒันาศันูยเ์รย่นรูอ้าชพ่ให์แ้ก่เด็กแล่ะเยาวชนนอกระบบ เป็น็ัการู้
ดำาเนัินัการู้รู้วบรู้วมข�อม้ล่สืถานัการู้ณ์เด็กแล่ะเยาวชุนันัอกรู้ะบบในัตำาบล่หนัองอ้ยอ 
ทัั้�ง 11 ชุุมชุนั โดยมท้้ั้ม อบต. แล่ะท้ั้มชุุมชุนัรู่้วมกันั แล่ะสืรู้�างข�อเสืนัอในัการู้ป็รู้บัป็รุู้ง
พื่ัฒนัาศึ้นัย์เรู้้ยนัรู้้�เป็็นัแหล่่งเรู้้ยนัรู้้�อาชุ้พื่ เนั�นัอาชุ้พื่เกษตรู้กรู้รู้มท้ั้�เป็็นัฐานัอาชุ้พื่ของ
ทั้�องถิ�นั สืว่นัอาชุพ้ื่ทั้างเล่อืกอื�นั เชุ่นั ด�านังานัชุา่งต่าง ๆ เนั�นัการู้แล่กเป็ล่้�ยนัเรู้ย้นัรู้้�กบั
รุู้น่ัพื่้�ท้ั้�มทั้ั้กษะแล่ะทั้ำาอาชุพ้ื่อย้ใ่นัชุุมชุนั

ในักรู้ะบวนัการู้ทั้ำางานัของโครู้งการู้ มก้ารู้บ้รู้ณาการู้พัื่ฒนัาศึน้ัย์เรู้ย้นัรู้้�จัากศึน้ัย์
เรู้้ยนัรู้้�การู้เกษตรู้ (วิมานัดินั) เป็็นั “โรู้งเรู้้ยนัเกษตรู้วิถ้กรู้ะบวนักรู้” เพืื่�อให�ทั้�ายท้ั้�สืุด
แล่�วกล่ายเป็น็ัศึน้ัยก์ารู้เรู้ย้นัรู้้�ท้ั้�เป็ดิกว�างให�ทัั้�งเด็กแล่ะเยาวชุนัในัแล่ะนัอกรู้ะบบเข�ามา
รู้ว่มกจิักรู้รู้มพื่ฒันัาทัั้กษะชุวิ้ตได� 

2. โครงการพัฒนาความเข้้มแข้็งสภาเด็กเยาวชนตำำาบล่ห์นองอ่ยอ เป็็นั 
กรู้ะบวนัการู้เป็ดิเวท้ั้ให�เด็กแล่ะเยาวชุนัจัาก 11 หม่้บ�านั รู้ว่มกบัคนัในัชุุมชุนัได�ม้สืว่นัรู้ว่ม
ในัการู้ออกแบบกิจักรู้รู้มพัื่ฒนัาชุุมชุนั ม้การู้สืรุู้ป็บทั้เรู้้ยนัแล่ะวางแผนัการู้ทั้ำางานัในั
อนัาคต โดยใชุ�ฐานัศึน้ัยเ์รู้ย้นัรู้้�เป็น็ัพืื่�นัท้ั้�รู้ว่มเรู้ย้นัรู้้�

การู้ดำาเนันิัการู้ของสืภาฯ นัอกจัากสืรู้�างการู้มส่้ืวนัรู้ว่มรู้ะหว่างชุุมชุนักบัเด็กแล่ะ
เยาวชุนัแล่�ว สืภาฯ ยงัเข�ารู่้วมกิจักรู้รู้มจิัตอาสืา ทัั้�งในัรู้ะบบชุุมชุนั/ตำาบล่/อำาเภอ แล่ะ
ภายนัอกด�วย จันัทั้ำาให�แกนันัำาได�รัู้บการู้คัดเลื่อกเป็น็ัตัวแทั้นัสืภาเด็กแล่ะเยาวชุนัรู้ะดับ
อำาเภอแล่ะรู้ะดับจัังหวัด
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3. โครงการปัรับเปัล่่�ยนพฤติำกรรมการเรย่น ให์้ม่วินัยแล่ะความรับผิดชอบ
ข้องโรงเร่ยนห์นองอ่ยอวิที่ยา เป็็นักรู้ะบวนัการู้ดำาเนิันัการู้ออกแบบเรู้้ยนัรู้้�รู่้วมกันั
รู้ะหว่างคณุครู้้แล่ะเด็กนัักเรู้ย้นั ยกตัวอย่างเชุ่นั กจิักรู้รู้มการู้ป็ล่ก้พื่ชืุ (ชุวนัชุม) ซึ่ึ�งเป็น็ั
กจิักรู้รู้มท้ั้�โรู้งเรู้ย้นัมต้�นัทั้นุัเดิมอย้แ่ล่�ว ทัั้�งด�านัพืื่�นัท้ั้�แล่ะมบุ้คล่ากรู้ท้ั้�มค้วามรู้้� นักัเรู้ย้นั
ม้สืว่นัรู้ว่มตั�งแต่การู้วางแผนัการู้ป็ล่ก้ (ต�องการู้ป็ล่ก้พืื่ชุชุนัดิไหนั) ดแ้ล่ (รู้ดนัำา พื่รู้วนัดินั) 
แล่ะบันัทึั้กการู้เติบโต ครู้้ทั้ำาหนั�าท้ั้�สืนัับสืนันุัแล่ะติดตามนักัเรู้ย้นัเป็น็ัรู้ายบุคคล่ มเ้วท้ั้
การู้สืรุู้ป็รู้ว่มกนัั ความเป็ล่้�ยนัแป็ล่งท้ั้�สืงัเกตเห็นัได�ชุดั คือ นักัเรู้ย้นับางคนัได�กล่บัไป็ทั้ำา
กจิักรู้รู้มป็ล่ก้พื่ชืุต่อท้ั้�บ�านัโดยได�รู้บัการู้ด้แล่จัากผ้�ป็กครู้อง

กล่ไกก�ริ่ต่ำด็ตำ�มหนุำนำเสริ่ม่โคำริ่งก�ริ่ยอ่ย
กรู้ะบวนัการู้ทั้ำางานัของกล่ไกของโครู้งการู้ มก้ารู้จััดท้ั้มการู้ทั้ำางานั ดังนั้�

ท่ี่มวิจััยห์ลั่กโครงการยอ่ย

1) โครู้งการู้สืรู้�างศ้ึนัยเ์รู้ย้นัรู้้�อาชุพ้ื่ให�แก่เด็กแล่ะเยาวชุนันัอกรู้ะบบ  
ตำาบล่หนัองอ้ยอ
1. นัายสืรุู้ยิา ดวงศึรู้้
2. นัายสืรุู้ชุยั ด�วงโทั้
3. นัายธิรู้รู้มรู้กัษ์ สืำาคัญยิ�ง
4. นัายหตัถชุยั เจัรู้ญิสืงิห์
5. เด็กชุายจัักวรู้รู้ดิ ล่ำาดับจุัด
6. เด็กชุายป็ยิะพื่งษ ์ทั้องแสืง
7. นัายจิัณณวัฒน์ั สืบืเพ็ื่ง

2) โครู้งการู้พื่ฒันัาสืภาเด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่หนัองอ้ยอให�มค้วามเข�มแข็ง
1. นัายจ้ัรู้วัฒน์ั การู้ะเกต  รู้องป็รู้ะธิานัสืภาเด็กแล่ะเยาวชุนั
2. นัายชุยภัทั้ธิ ์ศึรู้พ้ื่มิพ์ื่สือ รู้องป็รู้ะธิานัสืภาเด็กแล่ะเยาวชุนั
3. นัางสืาวภาวิดา สุืรู้ศัึกรู้ เหรู้ญัญกิ
4. เด็กชุายศึริู้วัิฒน์ั ยา่งสุืข  ผ้�บริู้หารู้
5. เด็กหญงิณัฐนัธิ ้หาญมานัพื่  ผ้�บริู้หารู้
6. เด็กหญงิป็รู้ะกายดาว ป็ะติตัง ผ้�บริู้หารู้
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7. เด็กหญงิสืพัุื่ตรู้า ตรู้งใจั ผ้�บริู้หารู้
8. เด็กหญงิสืทุั้ธิดิา สืดุกล่าง ผ้�บริู้หารู้
9. เด็กหญงิกนักวรู้รู้ณ ชุาติมนัตรู้ ้ ผ้�บริู้หารู้
10. เด็กหญงิชุล่ดา หาญชุนัะ ผ้�บริู้หารู้
11. เด็กชุายทั้ว้โชุค มารู้ทั้อง ผ้�บริู้หารู้
12. เด็กชุายสืปิ็ป็พื่าสื พื่ล้่ทั้ว้ ผ้�บริู้หารู้
13. เด็กชุายพ้ื่รู้พื่นััธิ ์เต็มปั็กษ ้ ผ้�บริู้หารู้

3) โครู้งการู้การู้ป็รู้ับเป็ล่้�ยนัพื่ฤติกรู้รู้มการู้เรู้้ยนัให�ม้วินััยแล่ะความรู้ับผิดชุอบ
ของนักัเรู้ย้นั
1. นัายวุฒชิุยั เชุดิชุ้   นัักเรู้ย้นัชุั�นัมัธิยมศึกึษาป็ท้ีั้� 5 
2. นัายชุาครู้ติ พื่งษส์ืะพื่งั  นัักเรู้ย้นัชุั�นัมัธิยมศึกึษาป็ท้ีั้� 5 
3. นัางสืาวธิติิมา เงางาม  นัักเรู้ย้นัชุั�นัมัธิยมศึกึษาป็ท้ีั้� 5 
4. นัางสืาวชุนัากานัต์ ทั้องแม�นั  นัักเรู้ย้นัชุั�นัมัธิยมศึกึษาป็ท้ีั้� 5 
5. นัางสืาวฟาริู้ดา บุญเพิื่�ม  นัักเรู้ย้นัชุั�นัมัธิยมศึกึษาป็ท้ีั้� 5 
6. นัางสืาวสืานัฝั่นั ทั้ว้อินัทั้รู้ ์ นัักเรู้ย้นัชุั�นัมัธิยมศึกึษาป็ท้ีั้� 4 
7. นัางสืาวศิึล่ารัู้ตน์ั บุญเพิื่�ม นัักเรู้ย้นัชุั�นัมัธิยมศึกึษาป็ท้ีั้� 4 
8. นัางสืาวสืาวิตรู้ ้ดาศึรู้ ้   นัักเรู้ย้นัชุั�นัมัธิยมศึกึษาป็ท้ีั้� 4 
9. นัางสืาวกนักวรู้รู้ณ ชุาติมนัตรู้ ้ นัักเรู้ย้นัชุั�นัมัธิยมศึกึษาป็ท้ีั้� 3 
10. นัางสืาวสุืพัื่ตรู้า ตรู้งใจั นัักเรู้ย้นัชุั�นัมัธิยมศึกึษาป็ท้ีั้� 3

ท่ี่มพ่�เล่่�ยงห์ลั่กข้องโครงการยอ่ย

ท้ั้มวิจััยหลั่กได�แบง่บทั้บาทั้ในัการู้เป็น็ัพ้ื่�เล้่�ยงติดตามสืนับัสืนุันัท้ั้มวิจััยย่อย 3 ท้ั้ม 
ดังนั้�

1) ท้ั้มพื่้�เล่้�ยงโครู้งการู้สืรู้�างศึ้นัย์เรู้้ยนัรู้้�อาชุ้พื่ให�แก่เด็กแล่ะเยาวชุนันัอกรู้ะบบ
ตำาบล่หนัองอ้ยอ 
1. นัายป็ฏิิวัติ สืรู้ะแก�ว  รู้องนัายก อบต.
2. นัายภม้นัิันัทั้นั ์พื่ล่เศึพื่ย ์ นัักทั้รู้พัื่ยากรู้บุคคล่ชุำานัาญการู้
3. จั.สื.อ.ชุำานัาญ ชุยัฉล่าด เจั�าพื่นัักงานัสืาธิารู้ณสุืขป็ฏิิบติังานั
4. นัายว้รู้ะ วิเศึษพื่งษ ์  นิัติกรู้ป็ฏิิบติัการู้
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2) ท้ั้มพื่้�เล้่�ยงโครู้งการู้พัื่ฒนัาสืภาเด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่หนัองอ้ยอให�ม้ความ
เข�มแขง็ 
1. นัายสืเุนัตรู้ ป็ทุั้มขวัญ  หัวหนั�าสืำานักัป็ล่ดั
2. นัางชุนัันัท์ั้กานัต์ ชุนัะทั้ะเล่  นัักวิเครู้าะห์นัโยบายแล่ะแผนั
3. นัางสืาวอสืมา ชัุยฉล่าด  ผ้�ชุว่ยนักัวิเครู้าะห์นัโยบายแล่ะแผนั
4. นัายว้รู้ศัึกดิ�  แสืวงสืขุ  ผ้�ชุว่ยเจั�าพื่นักังานัธิรุู้การู้

3) ท้ั้มพื่้�เล่้�ยงโครู้งการู้การู้ป็รู้ับเป็ล่้�ยนัพื่ฤติกรู้รู้มการู้เรู้้ยนัให�ม้วินััยแล่ะความ 
รู้บัผดิชุอบของนัักเรู้ย้นั
1. นัายสืทุั้ธิรู้้ ์ชุยัตั�งจิัต   
2. นัางสืาว หน้ัคล่�าย  วรู้วงษ์ 
3. นัายณฐั พื่ล่  จัันัทั้รู้ ์เพ็ื่ง  
4. นัางสืาว ปิ็ยธิดิา  วารู้ะโก 
5. นัางสืมใจั ณ เชุย้งใหม่
6. นัางสืาวเทั้ว้  แสืนักล่�า
7. นัางสืาวนัันัทั้นัา แพื่งภง้าม
8. นัางสืาวเยาวลั่กษ์ บุญม้

โครู้งการู้นั้�ม้กิจักรู้รู้มย่อยหล่ากหล่ายกิจักรู้รู้มท้ั้�ชุ่วยป็รู้ับเป็ล่้�ยนัพื่ฤติกรู้รู้มของ
นักัเรู้ย้นั รู้ายล่ะเอ้ยดเพื่ิ�มเติมอย้ใ่นัหัวข�อ “วิธิก้ารู้ทั้ำางานัผ่านัโครู้งการู้เด็กแล่ะเยาวชุนั” 
ท้ั้�จัะกล่า่วถึงต่อไป็



21

แนำวค่ำด็ก�ริ่จดั็ก�ริ่

อบต.หนัองอ้ยอ มค้วามเชืุ�อว่า ชุมชนท้ี่องถิิ่�นเปัน็ฐานห์ลั่กสำาคัญข้องสงัคมไที่ย
การพฒันาชุมชนท้ี่องถิิ่�นให์น่้าอยู ่ปัล่อดภัย แล่ะมค่วามเข้ม้แข้ง็ในชุมชนจัากการ
พึ�งพาตำนเองได้ เปัน็แนวที่างการพฒันาท่ี่�ยั�งยน่ อยา่งไรู้กต็าม การู้พื่ฒันัาต�องไมม่อง
ข�ามเอกล่กัษณ์ทั้างสืงัคม ศึาสืนัา วัฒนัธิรู้รู้ม เศึรู้ษฐกจิั สืภาพื่แวดล่�อมแล่ะความพื่รู้�อม
ของสืถาบันัการู้ศึกึษาในัแต่ล่ะพืื่�นัท้ั้� 

สืำาหรัู้บงานัด�านัการู้พัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนั อบต.หนัองอ้ยอ ดึงสภาเด็กแล่ะ
เยาวชนซึ่ึ�งถ่ิ่อเปั็นต้ำนทีุ่นเดิมท่ี่�ม่อยู่ในชุมชนให์้เข้้ามาม่บที่บาที่ เพราะม่การที่ำา
กิจักรรมร่วมกับสภาเด็กแล่ะเยาวชนมาก่อนห์น้าน่�แล้่วห์ล่ายรุ่น เด็กแล่ะเยาวชุนั 
ม้รุู้่นัพื่้�เป็็นัแบบอย่างทัั้�งด�านัการู้เรู้้ยนั การู้ป็รู้ะกอบอาชุ้พื่แล่ะการู้ทั้ำางานัเพื่ื�อชุุมชุนั  
แม�รุู้น่ัพื่้�บางสืว่นัได�ย�ายไป็เรู้ย้นัต่อแล่ะทั้ำางานัต่างถิ�นั แต่กย็งัมแ้กนันัำาบางสืว่นัในัชุุมชุนั
ท้ั้�สืามารู้ถเป็็นักล่ไกขับเคล่ื�อนัการู้ทั้ำางานัจัากรุู้่นัสื้่รุู้่นั ผ้�ใหญ่ในัชุุมชุนั ทัั้�งในั อบต.  
คณะทั้ำางานัตำาบล่ แล่ะชุาวบ�านัเปิ็ดพืื่�นัท้ั้�แล่ะให�โอกาสืสืภาเด็กแล่ะเยาวชุนัเข�ามารู่้วม
บรู้หิารู้จััดการู้ชุุมชุนั มส้ืทิั้ธิมิเ้สืย้งแล่ะสืามารู้ถให�ข�อเสืนัอแก่ชุุมชุนัในัการู้ออกแบบแล่ะ
จััดกจิักรู้รู้มต่าง ๆ ได�

จัากแนัวคิดการู้ทั้ำางานัดังท้ั้�กล่่าวมานั้� อบต.หนัองอ้ยอ มุ่งมั�นัพื่ัฒนัาตนัเองให�
เป็็นัต�นัแบบกรู้ะบวนัการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัในัชุุมชุนัทั้�องถิ�นั เป็็นัต�นัแบบการู้ 
เรู้้ยนัรู้้�การู้พื่ัฒนัาทัั้กษะอาชุ้พื่ของเด็กแล่ะเยาวชุนันัอกรู้ะบบแล่ะการู้จััดการู้เรู้้ยนัรู้้�ในั
สืถานัศึึกษา รู้วมทัั้�งเป็็นัต�นัแบบกรู้ะบวนัการู้พัื่ฒนัาความเข�มแข็งของสืภาเด็กแล่ะ
เยาวชุนั เพื่รู้าะมั�นัใจัว่าหากแต่ล่ะทั้�องถิ�นัสืรู้�างเด็กแล่ะเยาวชุนัท้ั้�คิดเป็น็ั ทั้ำาเป็น็ั แล่ะ 
ม้ความสืามารู้ถรู้ับผิดชุอบตนัเองได� เด็กแล่ะเยาวชุนัจัะม้ส่ืวนัชุ่วยสืรู้�างความผาสุืก 
ให�กบัชุุมชุนั แล่ะป็รู้ะเทั้ศึไทั้ยจัะสืามารู้ถพัื่ฒนัาไป็ได�อยา่งมทิ้ั้ศึทั้าง
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วธี่ีทำ�ง�นำผ่่�นำโคำริ่งง�นำเด็็กแล่ะเย�วชนำ

สืิ�งสืำาคัญในัการู้ป็รู้ะสืานัความรู้ว่มมอืเพื่ื�อ “สืรู้�างการู้ม้สืว่นัรู่้วม” ท้ั้�แทั้�จัริู้งในัการู้
พื่ฒันัาเด็กแล่ะเยาวชุนัในัชุุมชุนัทั้�องถิ�นั คือ การู้ทั้ำาให�ทั้กุฝ่า่ยท้ั้�มส้ืว่นัเก้�ยวข�องมค้วาม
เข�าใจัในัเป็้าหมายแล่ะแนัวทั้างการู้ทั้ำางานัรู้่วมกันั โครู้งการู้กล่ไกการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะ
เยาวชุนัตำาบล่หนัองอ้ยอ อำาเภอสืนัม จัังหวัดสุืรู้ินัทั้ร์ู้ ม้ขั�นัตอนัการู้ดำาเนิันัโครู้งการู้ 
ในัภาพื่รู้วม 4 ขั�นัตอนัหล่กั ต่อไป็น้ั�

 ข้ั�นตำอนท่ี่� 1 การสรุปับที่เรย่นแล่ะกำาห์นดทิี่ศัที่างการที่ำางานข้องภาค่

ป็รู้ะกอบด�วย ท้ั้มวิจััยหลั่ก 17 คนั ท้ั้มวิจััยย่อย 30 คนั
• ท้ั้มวิจััยหล่ัก ทั้ำาหนั�าท้ั้�รู้วบรู้วมข�อม้ล่การู้ทั้ำางานัในัรู้ะยะท้ั้�ผ่านัมาเพื่ื�อนัำามา 

ทั้บทั้วนัผล่การู้ทั้ำางานั

• จััดป็รู้ะชุุมเชุิงป็ฏิิบัติการู้ เพืื่�อสืรุู้ป็บทั้เรู้้ยนัรู้่วมแล่ะกำาหนัดทิั้ศึทั้างทั้ำางานั 
รู้ว่มกนััรู้ะหว่างกล่ไกแต่ล่ะสืว่นั

• จััดบทั้บาทั้การู้สืนัับสืนุันัแล่ะติดตามโครู้งการู้ย่อยรู้ว่มกนัั

 ข้ั�นตำอนท่ี่� 2 สนับสนุนการเรย่นรูชุ้มชนรว่มกัน

ป็รู้ะกอบด�วย ท้ั้มวิจััยรู้วม 47 คนั ผ้�นัำาหม้บ่�านั 11 คนั ตัวแทั้นัหม้บ่�านั/ผ้�ป็กครู้อง
 22 คนั แล่ะเด็กแล่ะเยาวชุนั

• อบรู้มเครู้ื�องมอืวิธิก้ารู้ศึึกษาชุุมชุนัแบบมส่้ืวนัรู้ว่ม

• ท้ั้มวิจััยสืนัับสืนัุนัแล่ะติดตามการู้ศึึกษาข�อม้ล่แต่ล่ะชุุมชุนั ล่งพื่ื�นัท้ั้�ศึึกษา 
บรู้บิทั้ชุุมชุนั แล่ะพ้ื่ดคยุกบัผ้�ป็กครู้องของเด็กแล่ะเยาวชุนั 

• จััดเวท้ั้นัำาเสืนัอผล่การู้ศึึกษาชุุมชุนั

 ข้ั�นตำอนท่ี่� 3 สนับสนุนติำดตำามการดำาเนินการโครงการยอ่ยข้องเด็กแล่ะเยาวชน

ขั�นัตอนัน้ั�ให�ความสืำาคัญกบัการู้ดำาเนันิังานัของเด็กแล่ะเยาวชุนัทัั้�งในัแล่ะนัอกรู้ะบบ
โดยท่ี่มงานวิจััยห์ลั่กแบ่งเปั็น 3 ท่ี่ม เพ่�อเปั็นพ่�เล่่�ยงคอยห์นุนเสริมท่ี่มวิจััยย่อย  
(เด็กแล่ะเยาวชน) ในแต่ำล่ะโครงการ
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• ป็รู้ะชุุมทั้บทั้วนัโครู้งการู้แล่ะกำาหนัดการู้ออกแบบการู้ศึึกษาข�อม้ล่ของ 
แต่ล่ะโครู้งการู้ ด�วยการู้ให�เด็กเยาวชุนัจัาก 11 หม้บ่�านัมาพื่บป็ะ แล่กเป็ล่้�ยนั
ข�อมล้่แล่ะความคิดเหน็ัรู้ะหว่างกันั มก้ารู้วางแผนัการู้ทั้ำาโครู้งการู้ในัรู้ะยะสืั�นั
แล่ะรู้ะยะยาว เด็กเยาวชุนัได�มโ้อกาสืทั้ำาความรู้้�จัักแล่ะสืรู้�างความคุ�นัเคยกันั

• ท้ั้มพื่้�เล่้�ยงสืนับัสืนุันัแล่ะติดตามศึึกษาข�อมล้่แต่ล่ะโครู้งการู้

• นัำาเสืนัอผล่เพื่ื�อออกแบบการู้ป็ฏิิบติัการู้

• ท้ั้มพื่้�เล่้�ยงสืนับัสืนุันัแล่ะติดตามการู้ป็ฏิิบติัการู้ในัแต่ล่ะโครู้งการู้ยอ่ย

• จััดเวท้ั้นัำาเสืนัอโครู้งการู้ยอ่ย

 ข้ั�นตำอนท่ี่� 4 สรุปั/วิเคราะห์แ์ล่ะกำาห์นดแนวที่างรว่ม

• ท้ั้มวิจััยหล่กัสืรุู้ป็ผล่เบื�องต�นั

• ป็รู้ะชุุมสืรุู้ป็วิเครู้าะหร์ู้ว่มกับกล่ไกภาค้

• กำาหนัดแนัวทั้างทั้ำางานัรู้ว่มกันัต่อยอด

• นัำาเสืนัอผล่การู้วิจััยต่อสืาธิารู้ณะ คืนัข�อมล้่ให�ชุุมชุนั
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สืว่นัการู้ดำาเนันิังานัในัโครู้งการู้ยอ่ย 3 โครู้งการู้ เมื�อรู้บัทั้รู้าบบทั้บาทั้หนั�าท้ั้�ของ
ตนัเอง ท้ั้มวิจััยหล่กัแล่ะท้ั้มวิจััยย่อยมวิ้ธิก้ารู้ทั้ำางานักับกลุ่ม่เป็า้หมาย ดังนั้�

1. โครงการสรา้งศันูยเ์รย่นรูอ้าชพ่ให์แ้ก่เด็กแล่ะเยาวชนนอกระบบ 
ตำำาบล่ห์นองอ่ยอ

  ใชุ�พื่ื�นัท้ั้�ศึ้นัย์เรู้้ยนัรู้้�บ�านัสืำาโรู้ง หม้่ 8 ตำาบล่หนัองอ้ยอ อำาเภอสืนัม จัังหวัด
สืริุู้นัทั้รู้ห์รู้อืศึน้ัยก์ารู้เรู้ย้นัรู้้�วิมานัดินั เป็น็ัสืถานัท้ั้�ดำาเนิันัโครู้งการู้

ข้ั�นตำอนวิธ์ก่าร
1. ป็รู้ะชุุมท้ั้มงานัเพืื่�อวางแผนัการู้ดำาเนิันังานั

2. รู้วบรู้วมองค์ความรู้้� ภมิ้ป็ญัญาทั้�องถิ�นัในัการู้ป็รู้ะกอบอาชุพ้ื่

3. กจิักรู้รู้มถ่ายทั้อดองค์ความรู้้�ในัการู้ป็รู้ะกอบอาชุพ้ื่ให�แก่เด็กแล่ะเยาวชุนั

4. เล่อืกพื่ื�นัท้ั้�ในัการู้ทั้ำาวิจััย โดยจััดทั้ำาพืื่�นัท้ั้�นัั�นัเป็น็ัแป็ล่งสืาธิติเกษตรู้ 

5. จััดสืรู้รู้งบป็รู้ะมาณเพืื่�อซืึ่�อวัสืดอุุป็กรู้ณ์ในัการู้ทั้ำาวิจััย เชุ่นั ค่าเมล่ด็พื่นััธิุพ์ื่ชืุ 
ค่าพื่นััธิุป์็ล่า ค่าพัื่นัธิุไ์กพื่ื่�นับ�านั แล่ะวัสืดอุุป็กรู้ณอื์�นั ๆ

6. กลุ่่มเป็้าหมายเรู้ิ�มล่งมือป็ฏิิบัติงานัจัริู้ง ทัั้�งการู้ก่อสืรู้�างอาคารู้เป็็นัสืถานัท้ั้�
แหล่่งเรู้้ยนัรู้้� การู้ติดตั�งพื่ลั่งงานัแสืงอาทิั้ตย์ในัอาคารู้แหล่่งเรู้้ยนัรู้้� การู้ทั้ำา
สืถานัท้ั้�เล่้�ยงสืตัว์ แล่ะการู้ทั้ำาการู้เกษตรู้ 

 ยกตัวอย่าง การเล่่�ยงสตัำว์ ทั้ำาคอกเล้่�ยงเป็ด็ไก่ ทั้ำากรู้ะชัุงเล้่�ยงป็ล่า แล่ะเตรู้ย้ม
สืรู้ะนัำาป็ล่่อยป็ล่าตามธิรู้รู้มชุาติ ม้เด็กแล่ะเยาวชุนัทัั้�งในัแล่ะนัอกรู้ะบบ 
เข�ารู้ว่ม โดยเฉล่้�ยวันัล่ะ 10-12 คนั จัำานัวนัการู้เล้่�ยงสืตัว์ มดั้งนั้�

  1) ป็ล่าป็รู้ะเภทั้กินัพื่ชืุ ป็ล่านิัล่ ป็ล่าไนั จัำานัวนั 300 ตัว

  2) ป็ล่าดุก จัำานัวนั 1,500 ตัว

  3) เป็ด็ จัำานัวนั 45 ตัว 

  4) ไกพื่ื่�นับ�านั จัำานัวนั 5 ตัว 



25

 การที่ำาการเกษตำร เด็กแล่ะเยาวชุนัทัั้�งในัรู้ะบบแล่ะนัอกรู้ะบบเข�ารู้่วม  
โดยเฉล่้�ย วันัล่ะ 10-12 คนั เป็็นัป็รู้ะจัำา เวล่าในัการู้รู้วมกลุ่่มเรู้ิ�มป็รู้ะมาณ  
16.00-18.00 นั. พื่ชืุผกัท้ั้�ป็ล่ก้มม้ากกว่า 10 ชุนัดิ ได�แก ่ผกับุ�ง ผกัคะนั�า บวบ
กวางตุ�ง ผกักาดต้นัหม ้กวางตุ�งฮ่่องเต� มะเขือเทั้ศึ มะเขือ ถั�ว ขึ�นัฉา่ย แล่ะ
แตงโม โดยเล่อืกป็ล่ก้ตามความสืนัใจัของแต่ล่ะคนั

7. ให�กลุ่่มเป้็าหมายแต่ล่ะคนัรัู้บผิดชุอบแป็ล่งของตนัเอง ตั�งแต่การู้ขึ�นัแป็ล่ง 
การู้หว่านัเมล็่ดพัื่นัธิุ ์ พื่รู้วนัดินั ใส่ืปุ็�ย การู้รู้ดนัำา แล่ะการู้เก็บเก้�ยวผล่ผลิ่ต 
โดยมเ้งื�อนัไขในัการู้ป็ล่ก้คือ ห�ามใชุ�สืารู้เคมเ้ด็ดขาด

8. เมื�อถึงตอนัเกบ็เก้�ยวให�กลุ่ม่เป้็าหมายล่งมอืเก็บเก้�ยวด�วยตนัเอง สืามารู้ถนัำา
ผกัครู้ึ�งหนึั�งกลั่บบ�านั แล่ะอ้กครู้ึ�งหนัึ�งนัำาไป็วางขายท้ั้�ตล่าด ถนันัคนัเดินั แล่ะ
คล่องถม เพื่ื�อเป็น็ัการู้สืรู้�างรู้ายได�ให�กลุ่ม่เป้็าหมายอ้กทั้างหนัึ�ง

2. โครงการพฒันาสภาเด็กแล่ะเยาวชนตำำาบล่ห์นองอ่ยอให์ม้ค่วามเข้ม้แข้ง็

ข้ั�นตำอนวิธ์ก่าร 
1. การู้รัู้บฟังความเข�าใจัโครู้งการู้แล่ะการู้เก็บข�อม้ล่ชุุมชุนัรู่้วมกับท้ั้มนัักวิจััย

หล่กัของโครู้งการู้

2. จััดเวท้ั้รู้ะดมข�อม้ล่ชุุมชุนั จัำานัวนั 11 ชุุมชุนั ป็รู้ะกอบด�วย ผ้�นัำาหม่้บ�านั  
ผ้�ป็กครู้อง เด็กแล่ะเยาวชุนั

3. เวท้ั้สืรุู้ป็บทั้เรู้ย้นัการู้เก็บข�อมล้่ ป็รู้ะชุุมสืภาเด็กแล่ะเยาวชุนั

4. ทั้บทั้วนักจิักรู้รู้มแผนังานัสืภาเด็กแล่ะเยาวชุนั

3. โครงการปัรบัเปัล่่�ยนพฤติำกรรมการเรย่นให์ม้วิ่นัยแล่ะความรบัผดิชอบข้อง
นักเรย่น

ก่อนัล่งมือทั้ำากิจักรู้รู้มกับนัักเรู้้ยนั ท้ั้มวิจััยได�เข�าชุ้�แจังกับผ้�บรู้ิหารู้แล่ะคณะครู้้
โรู้งเรู้้ยนัหนัองอ้ยอวิทั้ยา รู้วมถึงคณะกรู้รู้มการู้สืถานัศึึกษาขั�นัพื่ื�นัฐานัแล่ะผ้�ป็กครู้อง 
เพืื่�อกำาหนัดทิั้ศึทั้างเป็า้หมาย วางแผนัแล่ะแบ่งงานักนััทั้ำา
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กิจักรรมท่ี่� 1 จััดปัระชุมท่ี่มวิจััยแบง่บที่บาที่ห์น้าท่ี่�

ข้ั�นตำอนวิธ์ก่าร
1. หวัหนั�าโครู้งการู้ป็รู้ะสืานังานัท้ั้มวิจััยเข�ารู่้วมป็รู้ะชุุม ณ โรู้งเรู้ย้นัหนัองอ้ยอ

วิทั้ยา

2. ชุ้�แจังรู้ายล่ะเอ้ยดโครู้งการู้

3. ออกแบบเครู้ื�องมอืเกบ็ข�อมล้่

4. ออกแบบกรู้ะบวนัการู้วิจััยรู้ะยะท้ั้� 1 แล่ะกำาหนัดกลุ่่มเป้็าหมายเก็บข�อม้ล่
รู้ว่มกนัั

5. กำาหนัดบทั้บาทั้หนั�าท้ั้�ท้ั้มวิจััยรู้ับผิดชุอบในัโครู้งการู้แล่ะกำาหนัดรู้ะยะเวล่า
การู้ทั้ำางานั

6. สืำารู้วจักลุ่ม่เป้็าหมาย ฝึ่กการู้เก็บข�อมล้่ การู้ถาม แล่ะการู้สัืมภาษณ์

กิจักรรมท่ี่� 2 จััดปัระชุมช่�แจังโครงการวิจััยแก่คณ์ะกรรมการสถิ่านศักึษาข้ั�นพ่�นฐาน
ผูป้ักครองแล่ะท่ี่มวิจััย

ข้ั�นตำอนวิธ์ก่าร
1. จััดป็รู้ะชุุมชุ้�แจังความเป็น็ัมา รู้ายล่ะเอ้ยดโครู้งการู้วิจััย

2. สืรู้�างการู้มส้ืว่นัรู้ว่มของคณะกรู้รู้มการู้สืถานัศึึกษาขั�นัพื่ื�นัฐานั ผ้�ป็กครู้อง แล่ะ
กลุ่่มเป้็าหมายในัการู้รู่้วมงานัวิจััย แล่ะกำาหนัดกรู้อบแนัวทั้างในัการู้ดำาเนัินั
การู้วิจััย

3. รู้ว่มกนััออกแบบ กำาหนัดกจิักรู้รู้มแนัวทั้างในัการู้วิจััย

หลั่งจัากนัั�นัจึังเรู้ิ�มทั้ำากิจักรู้รู้มกับนัักเรู้้ยนักลุ่่มเป้็าหมาย ทัั้�งนั้� ขั�นัตอนัการู้ 
ป็รู้ับเป็ล่้�ยนัพื่ฤติกรู้รู้มการู้เรู้้ยนัของนัักเรู้้ยนัให�ม้รู้ะเบ้ยบวินััยแล่ะม้ความรู้ับผิดชุอบ 
ใชุ�ชุุดกจิักรู้รู้มแบง่เป็น็ั 2 ตอนั คือ ตำอนท่ี่� 1 กจิักรู้รู้มป็รู้บัเป็ล่้�ยนัพื่ฤติกรู้รู้มการู้เรู้้ยนัให�
มวิ้นััยแล่ะความรู้บัผดิชุอบของนักัเรู้ย้นั ด�านัการู้ป็ฏิิบติัตนัตามกฎรู้ะเบย้บของโรู้งเรู้ย้นั
มทั้ั้�งหมด 5 กจิักรู้รู้ม แล่ะ ตำอนท่ี่� 2 กจิักรู้รู้มป็รัู้บเป็ล่้�ยนัพื่ฤติกรู้รู้มการู้เรู้ย้นัให�มวิ้นัยั
แล่ะความรัู้บผดิชุอบของนัักเรู้ย้นั ด�านัการู้ป็ฏิิบติัตนัตามหนั�าท้ั้�ของตนัเอง มทั้ั้�งหมด 7 
กจิักรู้รู้ม
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ตำอนท่ี่� 1 กิจักรรมปัรบัเปัล่่�ยนพฤติำกรรมการเรย่นให์ม้วิ่นัยแล่ะความรบัผดิชอบ
ข้องนักเรย่น ด้านการปัฏิิบติัำตำนตำามกฎระเบย่บข้องโรงเรย่น

กิจักรรมท่ี่� 1 การตำรงต่ำอเวล่า

ข้ั�นตำอนวิธ์ก่าร

ขั�นันัำา
1. ท้ั้มวิจััยทัั้กทั้ายนัักเรู้้ยนัแล่ะชุ้�แจังจุัดป็รู้ะสืงค์ของการู้จััดกิจักรู้รู้ม แนัวทั้าง

การู้ป็ฏิิบติัเรู้ื�องวันั เวล่า แล่ะสืถานัท้ั้�

2. ท้ั้มวิจััยให�นักัเรู้ย้นัทั้ำาแบบป็รู้ะเมินัความมวิ้นััยในัตนัเอง (Pre-test)

3. ท้ั้มวิจััยพื่ด้คยุกบันัักเรู้ย้นัถึงการู้ไป็ทัั้ศึนัศึึกษาเมื�อป็ท้ีั้�ผา่นัมา ยกตัวอย่างการู้
นัดัหมายตามจุัดต่าง ๆ ท้ั้�นัักเรู้ย้นับางคนัมาไม่ตรู้งตามนัดั

ขั�นักจิักรู้รู้ม
1. ทั้ำาแบบป็รู้ะเมนิัความมวิ้นััยในัตนัเอง (Pre-test)

2. ให�นักัเรู้ย้นัตอบคำาถามในัใบงานัแล่ะรู้ายงานั

3. วิเครู้าะหร์ู้ว่มกนััในัหวัข�อ

4.  ความสืำาคัญของการู้ตรู้งต่อเวล่า

5.  บรู้หิารู้เวล่าอยา่งไรู้จึังชุ่วยให�ตรู้งต่อเวล่า 

ขั�นัสืรุู้ป็ 

การู้นัำาเรู้ื�องการู้ตรู้งต่อเวล่าไป็ใชุ�ในัชุวิ้ตป็รู้ะจัำาวันั

กิจักรรมท่ี่� 2 ความรบัผดิชอบต่ำอห์น้าท่ี่�

ข้ั�นตำอนวิธ์ก่าร

ขั�นันัำา
1. ให�กลุ่ม่เป็า้หมายแบง่กลุ่ม่ออกเป็น็ั 6 กลุ่ม่ กลุ่ม่ล่ะ 5 คนั

2. ท้ั้มวิจััยชุ้�แจังบทั้บาทั้หนั�าท้ั้�ท้ั้�นัักเรู้ย้นัต�องป็ฏิิบติัในักจิักรู้รู้มครู้ั�งนั้�
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ขั�นักจิักรู้รู้ม
1. ตัวแทั้นักลุ่ม่รัู้บเอกสืารู้คำาสืั�ง แล่ะอุป็กรู้ณ์ไป็ป็ฏิิบติัหนั�าท้ั้�กลุ่ม่ของตนั

2.  ให�แต่ล่ะกลุ่่มตอบคำาถามในัใบงานั

3. แต่ล่ะกลุ่ม่นัำาเสืนัอผล่งานั

4. รู้ว่มกนััอภิป็รู้าย

ขั�นัสืรุู้ป็

ท้ั้มวิจััยแล่ะกลุ่่มเป็้าหมายรู้่วมกันัสืรุู้ป็แนัวคิดการู้อย้่รู้่วมกันัในัสืังคม การู้ม้ 
ความสืนัใจัแล่ะเข�าใจัเก้�ยวกับหนั�าท้ั้�ท้ั้�ได�รัู้บมอบหมายแล่ะล่งมือทั้ำาด�วยความรัู้บผิดชุอบ
ไม่ทั้ำาแบบ “ขอไปท่ี่” เพืื่�อให�งานัเสืร็ู้จัเท่ั้านัั�นั แต่ต�องทั้ำาอย่างตั�งใจั เพืื่�อให�บรู้รู้ลุ่
วัตถปุ็รู้ะสืงค์

กิจักรรมท่ี่� 3 การปัฏิิบติัำตำามกฎเกณ์ฑ์์ข้องสงัคม

ข้ั�นตำอนวิธ์ก่าร

ขั�นันัำา
กลุ่ม่เป็า้หมายแบง่กลุ่ม่ออกเป็น็ั 6 กลุ่ม่ กลุ่ม่ล่ะ 5 คนั

ขั�นักจิักรู้รู้ม
1. แจักภาพื่รู้ะบายสื ้ให�กบัสืมาชิุกแต่ล่ะคนั คนัล่ะ 1 ภาพื่

2. ให�แต่ล่ะคนัรู้ะบายสืภ้าพื่ของตนัเอง

3. ในัการู้ทั้ำางานัครู้ั�งนั้� มก้ติกา คือ
• ห�ามสืมาชิุกพ้ื่ดคยุกนััหรู้อืล่กุออกจัากท้ั้�

• ห�ามขอ แสืดงอาการู้ หรู้อืสืง่สืญัญาณใด ๆ ท้ั้�เป็น็ัการู้ขออุป็กรู้ณจ์ัากผ้�อื�นั

• อนัญุาตให�ยื�นัอุป็กรู้ณ์สืว่นัของตนัให�ผ้�อื�นัได�

• ห�ามหยบิชุิ�นัอุป็กรู้ณ์ของผ้�อื�นัมาเป็น็ัของตนั นัอกจัากเจั�าของเป็น็ัผ้�ให�
4. แต่ล่ะกลุ่ม่รู้ว่มกันัอภิป็รู้ายตอบข�อคำาถามในัใบงานั

ขั�นัสืรุู้ป็

สืรุู้ป็พื่ฤติกรู้รู้มการู้ทั้ำากจิักรู้รู้มรู่้วมกันั แล่�วอภิป็รู้ายสืิ�งท้ั้�ตนัเองได�เรู้ย้นัรู้้�
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กิจักรรมท่ี่� 4 ความเพย่รพยายาม ไมย่อ่ท้ี่อต่ำออุปัสรรค

ข้ั�นตำอนวิธ์ก่าร

ขั�นันัำา
1. แบง่นักัเรู้ย้นัออกเป็น็ั 3 กลุ่ม่ กลุ่ม่ล่ะ 10 คนั

2. ท้ั้มวิจััยชุ้�แจังกติกาในัการู้ทั้ำากจิักรู้รู้มให�นัักเรู้ย้นัเข�าใจั

ขั�นักจิักรู้รู้ม
1. ท้ั้มวิจััยมอบหมายงานัให�ทัั้�ง 3 กลุ่ม่ โดยใชุ�อุป็กรู้ณท้์ั้�มอ้ย้ใ่นักลุ่ม่เท่ั้านัั�นั

2. ให�นักัเรู้ย้นัรู่้วมกันัอภิป็รู้ายตามใบงานั

ขั�นัสืรุู้ป็

ท้ั้มวิจััยแล่ะนัักเรู้ย้นัรู้ว่มกนััสืรุู้ป็แนัวคิดเรู้ื�องความเพ้ื่ยรู้ การู้ป็ฏิิบติังานัด�วยความ
ตั�งใจั ชุว่ยกนััแก�ป็ญัหาเพืื่�อเอาชุนัะอุป็สืรู้รู้ค จันัสืง่ผล่ให�งานัป็รู้ะสืบความสืำาเรู้จ็ั

กิจักรรมท่ี่� 5 การนำาไปัใชใ้นชวิ่ตำปัระจัำาวัน (กิจักรรมการปัลู่กผกั: ปัล่กู 2 รอบ)

ข้ั�นตำอนวิธ์ก่าร

ขั�นันัำา

นักัเรู้ย้นัศึกึษาวิธิท้ั้ำาแป็ล่งผัก 

ขั�นัทั้ำากจิักรู้รู้ม
1. นักัเรู้ย้นัวางแผนัทั้ำาแป็ล่งผัก คนัล่ะ 1 แป็ล่ง กว�าง 1.5 เมตรู้ ยาว 2 เมตรู้ 

2. ขุดดินัทั้ำาแป็ล่งผัก ผสืมปุ็�ย พื่รู้�อมป็ล่ก้

3. หว่านัเมล่ด็พื่นััธิุล์่งในัแป็ล่งผัก

4. รู้ดนัำาผกั ติดตามด้การู้เจัริู้ญเติบโต การู้บำารุู้งรู้กัษา

5. เกบ็ผล่ติภัณฑ์์ เพืื่�อนัำาไป็รัู้บป็รู้ะทั้านั แล่ะจััดจัำาหนัา่ย

ขั�นัสืรุู้ป็

ดผ้ล่การู้ดำาเนิันักจิักรู้รู้มว่านักัเรู้ย้นัแบง่หนั�าท้ั้�แล่ะรู้บัผดิชุอบแป็ล่งผกัของตนัเอง
มากนั�อยแค่ไหนั ม้วิธิก้ารู้แก�ปั็ญหาอย่างไรู้ ตั�งแต่การู้ขุดดินั ทั้ำาแป็ล่ง การู้ด้แล่รัู้กษา 
การู้เกบ็ผล่ผล่ติ แล่ะการู้จััดจัำาหน่ัาย
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ตำอนท่ี่� 2 กิจักรรมปัรับเปัล่่�ยนพฤติำกรรมการเรย่นให์้ม่วินัยแล่ะความรับผิดชอบ
ข้องนักเรย่น ด้านการปัฏิิบติัำตำนตำามห์น้าท่ี่�ข้องตำนเอง

กิจักรรมท่ี่� 1 กิจักรรมดำาเนินการพฒันาความมวิ่นัยในตำนเอง

ข้ั�นตำอนวิธ์ก่าร

ขั�นันัำา
1. ท้ั้มวิจััยทัั้กทั้ายนัักเรู้้ยนัแล่ะชุ้�แจังจุัดป็รู้ะสืงค์ของการู้จััดกิจักรู้รู้ม แนัวทั้าง

การู้ป็ฏิิบติัเรู้ื�องวันั เวล่า แล่ะสืถานัท้ั้�

2. ท้ั้มวิจััยให�นัักเรู้้ยนัทั้ำาแบบป็รู้ะเมินัความม้วินััยแล่ะความรัู้บผิดชุอบของ
นักัเรู้ย้นั (Pre-test)

ขั�นักจิักรู้รู้ม
1. สืรู้�างความคุ�นัเคยรู้ะหว่างนักัเรู้ย้นัด�วยกจิักรู้รู้มแนัะนัำาตัวรู้อบวง ดังมก้ติกา

ดังนั้�
• ให�นักัเรู้ย้นันัั�งเป็น็ัวงกล่ม

• ชุ้�แจังวิธิก้ารู้ว่าให�คนัท้ั้�อย้่หัวแถวเรู้ิ�มแนัะนัำาตัวเองก่อนั โดยการู้แนัะนัำา
ตนัเองจัะมอ้ย้ ่2 ข�อ คือ 1) ชุื�อ 2) ล่กัษณะเด่นัหรู้อืนัสิืยัของตนัเอง ซึ่ึ�งเป็น็ั
ล่กัษณะท้ั้�ด้หรู้อืนัสิืยัของตนัเองเพืื่�อสืรู้�างความภมิ้ใจัให�กบัตนัเอง

• เมื�อคนัแรู้กแนัะนัำาตัวเสืร็ู้จั ให�คนัถัดไป็ทั้บทั้วนัสืิ�งท้ั้�คนัแรู้กพื่้ด แล่�วจึัง
แนัะนัำาตัวเองต่อไป็ ไล่่ไป็เรู้ื�อย ๆ จันัถึงคนัสุืดทั้�าย โดยห�ามจัด ให�ใชุ� 
ความจัำาเพ้ื่ยงอยา่งเด้ยว

ขั�นัสืรุู้ป็

รู้่วมกันัสืรุู้ป็แนัวทั้างการู้ป็ฏิิบัติกิจักรู้รู้ม ยกตัวอย่างเชุ่นั สืิ�งท้ั้�ได�รู้ับ/ เรู้้ยนัรู้้�จัาก
การู้ทั้ำากจิักรู้รู้ม
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กิจักรรมท่ี่� 2 การไมป่ัฏิิบติัำตำามกฎระเบย่บข้องโรงเรย่น

ข้ั�นตำอนวิธ์ก่าร

ขั�นันัำา

ท้ั้มวิจััยพื่ด้คยุกบันักัเรู้ย้นัเรู้ื�องกฎรู้ะเบย้บของโรู้งเรู้ย้นั ว่ามอ้ะไรู้บ�าง ก้�หมวดหม้่
แล่ะนักัเรู้ย้นัส่ืวนัใหญม่กัทั้ำาผิดในัข�อไหนับ�าง 

ขั�นักจิักรู้รู้ม
1. แบง่สืมาชิุกออกเป็น็ั 6 กลุ่ม่ กลุ่ม่ล่ะ 5 คนั

2. แต่ล่ะกลุ่ม่ศึกึษาเอกสืารู้เก้�ยวกับกฎรู้ะเบย้บของโรู้งเรู้ย้นั การู้หกัคะแนันัในั
แต่ล่ะพื่ฤติกรู้รู้มท้ั้�ไม่ถ้กรู้ะเบ้ยบ แล่ะคาดการู้ณ์ผล่กรู้ะทั้บเชุิงล่บผล่เสื้ยท้ั้�
อาจัเกิดขึ�นักับบุคคล่หนัึ�งเมื�อทั้ำาผิดหรู้ือไม่ป็ฏิิบัติตามกฎในัแต่ล่ะข�อในั
อนัาคต

3. นัักเรู้้ยนัแต่ล่ะคนัจัับค้่หัวข�อท้ั้�ไม่ป็ฏิิบัติตามกฎรู้ะเบ้ยบของโรู้งเรู้้ยนักับ
จัำานัวนัคะแนันัท้ั้�หกั แล่ะผล่เสืย้ท้ั้�เกิดขึ�นัในัอนัาคต

4. เมื�อเสืรู้จ็ักจิักรู้รู้มแล่�ว ให�สืมาชิุกทั้กุคนัมานัั�งรู้วมเป็น็ักลุ่ม่ใหญ ่แล่�วรู่้วมกนัั
อภิป็รู้ายตอบข�อคำาถาม ให�ชุ่วยกันับอกถึงกฎรู้ะเบย้บของโรู้งเรู้ย้นัว่ามอ้ะไรู้
บ�าง แล่ะมกัทั้ำาผิดข�อใด ผล่ท้ั้�เกิดขึ�นัหล่งัฝ่่าฝ่นืักฎ แล่ะการู้ไมรู่้ว่มกจิักรู้รู้ม
ในัโรู้งเรู้ย้นั

ขั�นัสืรุู้ป็

สืรุู้ป็ผล่เสืย้ของการู้ไมป่็ฏิิบติัหรู้อืหล่ก้เล่้�ยงการู้ป็ฏิิบติัตามกฎรู้ะเบย้บของโรู้งเรู้ย้นั
แล่ะการู้ไม่รู้ว่มกจิักรู้รู้มท้ั้�โรู้งเรู้ย้นัจััดขึ�นั

กิจักรรมท่ี่� 3 การไมด่แูล่สขุ้ภาพรา่งกาย

ข้ั�นตำอนวิธ์ก่าร

ขั�นันัำา

ท้ั้มวิจััยแล่ะนัักเรู้ย้นัพื่ด้คยุเรู้ื�องสุืขภาพื่กบัความสืขุของชุวิ้ต โดยสือบถาม พื่ด้คยุ
ในัป็รู้ะเด็นัเก้�ยวกบัสืขุภาพื่ท้ั้�ด้คืออะไรู้ แล่ะทั้ำาอยา่งไรู้ให�มสุ้ืขภาพื่ด้
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ขั�นักจิักรู้รู้ม
1. ให�นักัเรู้ย้นัทั้ำาแบบป็รู้ะเมินั “รู้กัตัวเองแค่ไหนั”

2. ตรู้วจันัับคะแนันัท้ั้�ได�เพืื่�อตรู้วจัสือบว่านัักเรู้้ยนัม้พื่ฤติกรู้รู้มใดท้ั้�เป็็นัการู้
ทั้ำาล่ายสืขุภาพื่

3. แบง่กลุ่ม่อภิป็รู้ายตามใบงานั

4. แต่ล่ะกลุ่ม่รู้ายงานัผล่

ขั�นัสืรุู้ป็ผล่

รู้่วมกันัสืรุู้ป็เก้�ยวกับพื่ฤติกรู้รู้มท้ั้�สื่งผล่เสื้ยต่อสืุขภาพื่แล่ะแนัวทั้างแก�ไขตาม 
ใบงานั

กิจักรรมท่ี่� 4 การไมช่ว่ยเห์ล่่อครอบครวั

ข้ั�นตำอนวิธ์ก่าร

ขั�นันัำาแล่ะขั�นักจิักรู้รู้ม
1. แบง่สืมาชุกิออกเป็น็ั 6 กลุ่ม่ กลุ่ม่ล่ะ 5 คนั

2. ท้ั้มวิจััยอธิบิายกติกาการู้ทั้ำากจิักรู้รู้มให�นัักเรู้ย้นัฟัง
• ให�นักัเรู้ย้นัรู่้วมทั้ำางานั เรู้ื�อง “ การู้อย้รู่่้วมกันัในัครู้อบครัู้ว ” 1 แผ่นั ภายในั

เวล่า 30 นัาท้ั้

• ในัการู้ทั้ำางานัให�นักัเรู้ย้นัใชุ�อุป็กรู้ณ์จัากส่ืวนักล่างเท่ั้านัั�นั

• การู้นัำาอุป็กรู้ณ์จัากส่ืวนักล่างไป็ใชุ�ต�องมข้�อแล่กเป็ล่้�ยนัดังนั้�
กรู้ะดาษ A4 1 แผน่ั = กรู้ะโดดตบ 20 ครู้ั�ง

ป็ากกา 1 ด�าม = ล่กุนัั�ง 20 ครู้ั�ง

ใบความรู้้� 1 แผ่นั = ซึ่ติอัป็ 10 ครู้ั�ง

สืเ้มจิัก 1 ด�าม = รู้�องเพื่ล่งชุาติ 1 รู้อบ

กรู้ะดาษป็รู้้�ฟ = รู้�องเพื่ล่ง 1 ท่ั้อนั

ล่คิวิด/ยางล่บ = วิ�งรู้อบอาคารู้ 1 รู้อบ

3. ให�คะแนันัจัากเนืั�อหา รู้้ป็แบบ ความสืวยงาม แล่ะความสืะอาดของบรู้เิวณ
สืถานัท้ั้�ป็ฏิิบติั
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ขั�นัสืรุู้ป็
1. สืรุู้ป็รู้ว่มกนััเก้�ยวกบัสืารู้ะจัากการู้ทั้ำางานั เรู้ื�อง “การู้อย้รู่้ว่มกนััในัครู้อบครัู้ว”

2. อภิป็รู้ายเป็รู้ย้บเท้ั้ยบบทั้บาทั้ของสืมาชิุกแต่ล่ะคนัในักลุ่ม่ว่าเหมอืนักบับุคคล่
ใดในัครู้อบครู้วั

3. อภิป็รู้ายผล่เสื้ยท้ั้�เกิดขึ�นัหากนัักเรู้้ยนัไม่ทั้ำาหนั�าท้ั้�ของตนัเองในัครู้อบครัู้ว 
แล่ะไมชุ่ว่ยเหล่อืครู้อบครู้วั 

กิจักรรมท่ี่� 5 การไมร่กัษาสาธ์ารณ์สมบติัำ

ข้ั�นตำอนวิธ์ก่าร

ขั�นันัำา
1. แบง่นักัเรู้ย้นัออกเป็น็ักลุ่ม่ 3 กลุ่ม่ กลุ่ม่ล่ะ 10 คนั

2. แต่ล่ะกลุ่่มจัับสืล่ากสืรู้�างงานัตามท้ั้�จัับได� ได�แก่ พื่รู้ะรู้าชุวัง พื่รู้ะนัครู้ค้รู้้วัด 
โดยมส้ืมดุข�อความแนัะนัำาสืถานัท้ั้�ให�ทั้รู้าบ

ขั�นักจิักรู้รู้ม
1. แต่ล่ะกลุ่ม่เย้�ยมชุมงานัของกลุ่ม่เพืื่�อนั

2. ท้ั้มวิจััยนััดหมายให�นัักเรู้้ยนับางคนัสืรู้�างความเสื้ยหายบางส่ืวนับนัชุิ�นังานั
ของกลุ่ม่เพื่ื�อนั

3. ให�แต่ล่ะกลุ่ม่กลั่บไป็ท้ั้�งานัของตนั ตรู้วจัด้ความเสืย้หายของงานัแล่ะซ่ึ่อมแซึ่ม
ให�เหมอืนัเดิม

4. อภิป็รู้ายความรู้้�สืึกของการู้พื่บว่า สืิ�งท้ั้�เรู้าสืรู้�างขึ�นัมาถ้กผ้�อื�นัทั้ำาล่ายให�เกิด
ความเสืย้หาย 

ขั�นัสืรุู้ป็

 รู่้วมกนััสืรุู้ป็ผล่เสืย้ของการู้ไม่รู้กัษาสืาธิารู้ณสืมบัติแล่ะแนัวทั้างการู้รัู้กษา
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กิจักรรม 6 การนำาไปัใชใ้นชวิ่ตำปัระจัำาวัน (การปัล่กูต้ำนชวนชม)

ข้ั�นตำอนวิธ์ก่าร

ขั�นันัำา

ท้ั้มวิจััยติดต่อป็รู้ะสืานังานัเพื่ื�อศึึกษาดง้านัการู้ป็ล่ก้ (ชุวนัชุม)

ขั�นักจิักรู้รู้ม
1. นักัเรู้ย้นัไป็ศึกึษาดง้านัการู้ป็ล่ก้ต�นัชุวนัชุมแล่�วกล่บัมาถอดบทั้เรู้้ยนัรู่้วมกนัั

2. นักัเรู้ย้นัเตรู้ย้มอุป็กรู้ณ์ สืำาหรัู้บการู้ป็ล่ก้ต�นัชุวนัชุม

3. ดำาเนันิัการู้ด้แล่รู้กัษา ด้การู้เจัริู้ญเติบโต

ขั�นัสืรุู้ป็

ดผ้ล่การู้ดำาเนิันักิจักรู้รู้มในัแง่ของการู้จััดการู้แล่ะความรัู้บผิดชุอบ ตั�งแต่การู้เตรู้ย้ม
วัสืดุอุป็กรู้ณพ์ื่รู้�อมป็ล่ก้ แล่ะการู้ด้แล่รัู้กษา

กิจักรรม 7 ถิ่อดบที่เรย่นแล่ะ Post-test

ข้ั�นตำอนวิธ์ก่าร

ขั�นันัำา

เป็ดิใจั พื่ด้คยุถึงป็รู้ะสืบการู้ณ์การู้เรู้ย้นัรู้้�จัากกิจักรู้รู้มท้ั้�ผา่นัมาทัั้�ง 11 กจิักรู้รู้ม

ขั�นักจิักรู้รู้ม
1. ถอดบทั้เรู้ย้นัการู้ป็รัู้บเป็ล่้�ยนัพื่ฤติกรู้รู้มการู้เรู้ย้นัให�มวิ้นัยัแล่ะความรัู้บผิดชุอบ

โดยใชุ�ชุุดกิจักรู้รู้ม

2. ทั้ำาแบบป็รู้ะเมนิัความมวิ้นััยแล่ะความรัู้บผิดชุอบของนักัเรู้ย้นั (Post-test)

ขั�นัสืรุู้ป็

นัำาหล่กัการู้ในัการู้ป็รู้บัเป็ล่้�ยนัพื่ฤติกรู้รู้มการู้เรู้ย้นัให�มวิ้นัยัแล่ะความรู้บัผดิชุอบ 
โดยใชุ�ชุุดกิจักรู้รู้ม ไป็ใชุ�ในัชุวิ้ตป็รู้ะจัำาวันั
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สืำาหรัู้บการู้คัดกรู้องเด็กแล่ะเยาวชุนั มาเข�ารู่้วมเป็น็ัท้ั้มวิจััยแล่ะเป็น็ักลุ่ม่เป้็าหมาย
ในัการู้ทั้ำาวิจััย สืมเกย้รู้ติ (อด้ตหวัหนั�าโครู้งการู้วิจััย รู้ะยะท้ั้� 1) บอกว่า เด็กแล่ะเยาวชุนั
ท้ั้�เข�ามาเป็็นัท้ั้มวิจััยย่อยสื่วนัใหญ่เป็็นัแกนันัำาเด็กแล่ะเยาวชุนัท้ั้�ทั้ำางานัรู่้วมกับ อบต.  
มาก่อนัแล่�ว เห็นัหนั�าค่าตาแล่ะรู้้�จัักนัิสืัยใจัคอกันัมารู้ะดับหนัึ�ง สื่วนักลุ่่มเป็้าหมาย 
ขึ�นัอย้ก่บัวัตถปุ็รู้ะสืงค์การู้ดำาเนิันังานัของแต่ล่ะโครู้งการู้

ท้ั้มนักัวิจััยหล่กั (นัักถักทั้อชุุมชุนัแล่ะผ้�นัำาหม้บ่�านั) ใชวิ้ธ์พ่ดูคยุที่ำาความเข้า้ใจั
กับเด็กเป็ันรายบุคคล่ เบ่�องต้ำนคัดเล่่อกเด็กจัากความสนใจัแล่ะความสมคัรใจัจัาก
ห์มูบ่า้นท่ี่�เปัน็กลุ่่มเปัา้ห์มาย 

สมใจั ณ์ เชย่งให์ม ่เล่ข้านุการนายกฯ อบตำ.ห์นองอ่ยอ หนัึ�งในัท้ั้มวิจััย เล่า่ถึง 
รู้ายล่ะเอ้ยดการู้ทั้ำางานัว่า การค้นห์าปัระเด็นวิจััยแล่ะการคัดเล่่อกกลุ่่มเปั้าห์มาย  
สืิ�งท้ั้�นัา่สืนัใจัในัขั�นัตอนัน้ั�มค่วามแตำกต่ำางจัากรูปัแบบงานเดิมข้อง อบตำ. ค่อ นอกจัาก
ท่ี่มวิจััยได้สำารวจัเก็บข้อ้มลู่ในพ่�นท่ี่�แล้่ว ยงัได้นำาเสนอข้อ้มลู่ค่นกลั่บไปัให์ผู้น้ำาชุมชน
แล่ะคนในชุมชนรบัที่ราบ แล้่วที่ำาความเข้้าใจัรว่มกันเพ่�อให์้มองเห์็นภาพรวมข้อง
ปัญัห์าไปัในแนวที่างเด่ยวกัน เม่�อคนในชุมชนสนใจัรว่มที่ำาโครงการวิจััยด้วยกันแล้่ว
การล่งพ่�นท่ี่�ในข้ั�นตำอนต่ำอไปัยอ่มได้รบัความรว่มมอ่

การเก็บข้้อมูล่ จัากการู้ทั้บทั้วนัเอกสืารู้แล่ะงานัวิจััยท้ั้�เก้�ยวข�อง สืรุู้ป็บทั้เรู้้ยนั 
การู้ทั้ำางานักับเด็กแล่ะเยาวชุนัในัชุ่วง 10 ป็ีท้ั้�ผ่านัมา นัอกจัากข�อม้ล่เด็กแล่ะเยาวชุนั
นัอกรู้ะบบแล่�ว ท้ั้มนัักวิจััยยังเก็บข�อม้ล่บรู้ิบทั้ชุุมชุนั ไม่ว่าจัะเป็็นัฐานัทั้รู้ัพื่ยากรู้ 
เศึรู้ษฐกิจั แล่ะป็รู้าชุญ์ชุุมชุนัท้ั้�สืามารู้ถเกื�อหนัุนัการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัในัพื่ื�นัท้ั้�  
ทัั้�งจัากการู้สืำารู้วจัเองแล่ะจัากเวท้ั้ป็รู้ะชุาคมรู้่วมกับคนัในัชุุมชุนั แล่�วนัำาข�อม้ล่ทัั้�งหมด
มาสืรุู้ป็บทั้เรู้ย้นั 

สืมใจั เป็รู้ย้บเท้ั้ยบให�เหน็ัภาพื่การู้ทั้ำางานัในับทั้บาทั้นักัถักทั้อแล่ะนักัวิจััยชุุมชุนั
ว่าม่ความแตำกต่ำางจัากการที่ำางานแบบเดิม จัากท่ี่�เคยที่ำางานคนเด่ยว รับผิดชอบ
งานไปัตำามห์น้าท่ี่� แต่ำบที่บาที่นักถัิ่กที่อฯ แล่ะนักวิจััยชุมชนสรา้งให์เ้กิดการที่ำางาน
เปั็นท่ี่ม ผู้ให์ญ่มองเห์็นปััญห์าข้องเด็กได้ชัดเจันขึ้�นเพราะได้เข้้ามาคลุ่กคล่่ ไม่ได้
ตัำดสินจัากอคติำห์รอ่จัากสิ�งท่ี่�คิดเอาเอง

“เท่ี่าท่ี่�เห็็นปัญห็าของเด็็กจัะคลุ�าย ๆ กนั ม่พู่�นฐานมาจัากปญัห็าครอบครัวิ เด็็ก
ร้�สึกว่ิาตัวิเองม่ปมด็�อยเพูราะครอบครัวิแตกแยก ขาด็ควิามอบอุ่น” 
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การสรุปัวิเคราะห์ข์้อ้มูล่ เพื่ื�อกำาหนัดทั้างเล่อืกแล่ะวางแผนัป็ฏิิบติัการู้ เมื�อโจัทั้ย์
งานัวิจััย คือ การู้สืรู้�างอาชุพ้ื่ การู้สืำารู้วจัต�นัทุั้นัอาชุพ้ื่ในัชุุมชุนัจึังเป็น็ัเรู้ื�องสืำาคัญ 

“เราพูบว่ิาชาวิบ�านไม่ม่บัญชค่รัวิเร่อน ลุงทุี่นเลุ่�ยงห็มก็้ไม่ร้�ว่ิาขาด็ทุี่นเท่ี่าไร ที่ำานา 
ที่ำาไร่อ�อยขาด็ทีุ่นก็ยังที่ำา เขาไม่ได็�สนใจัเร่�องต�นทีุ่นแลุะรายได็�ท่ี่�ได็� ข�อน่�เราต�องเข�าไป
ส่งเสริม แต่เราม่ปราชญ์ชุมชนท่ี่�สามารถถ่ายที่อด็ควิามร้�ด็�านการเกษตร ที่อผู้�า แลุะ
จัักสานได็�” สมใจั อธิบิาย

ทัี่�งน่�แล่ะทัี่�งนั�น ความท้ี่าที่ายถัิ่ดมาเม่�อท่ี่มวิจััยได้ล่งลึ่กสำารวจัข้้อมูล่ชุมชน
แล่ะอาชพ่รว่มกับเด็กแล่ะเยาวชนท่ี่�เข้้ารว่มโครงการ ค่อ ทีุ่นท่ี่�ชุมชนมอ่ยู่ก็ไม่ได้
เปัน็เร่�องท่ี่�เด็กแล่ะเยาวชนกลุ่่มเปัา้ห์มายสนใจั

หล่งัสืรุู้ป็ความต�องการู้ของกลุ่ม่เป้็าหมายจัากการู้วิเครู้าะหต์�นัทั้นุัชุุมชุนั ทั้นุัอาชุพ้ื่
แล่ะการู้ตล่าดในัชุุมชุนั ท้ั้มนัักวิจััยให�เด็กแล่ะเยาวชุนัเป็น็ัผ้�ตัดสืนิัใจัว่าตนัเองต�องการู้
ทั้ำาโครู้งการู้อะไรู้ หรู้ือสืนัใจัเรู้ื�องใดเป็็นัพื่ิเศึษ เพื่รู้าะอะไรู้ โดยม้ท้ั้ม อบต.หนัองอ้ยอ 
เป็็นัผ้�ชุว่ยป็รู้ะสืานัหนัว่ยงานัท้ั้�เก้�ยวข�องแล่ะผ้�รู้้�ในัขั�นัตอนัถัดไป็ 

สมใจั ณ์ เชย่งให์ม่
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ริ่ปูัแบบริ่ะบบกล่ไกข่อง อบตำ.หนำองอยีอ

อบต.หนัองอ้ยอป็รู้ะสืานังานัภาค้เพื่ื�อดำาเนิันัการู้วิจััยตามเป้็าหมายของโครู้งการู้
ท้ั้มงานันัักวิจััยบอกว่าต�องอาศัึยความรู่้วมมือจัากหนั่วยงานัท้ั้�เก้�ยวข�องหล่ายภาคส่ืวนั 
ไม่ว่าจัะเป็็นั อบจั.สุรนิที่ร ์ กศัน.อำาเภอสนม รวมทัี่�งสำานักงานพัฒนาฝีึม่อแรงงาน
จัังห์วัดสรุนิที่ร ์อำาเภอสงัข้ะ แล่ะวิที่ยาลั่ยสารพดัช่างสรุนิที่ร ์

การู้ส่ืงเด็กแล่ะเยาวชุนัในัโครู้งการู้เข�าฝึ่กอาชุพ้ื่กับสืำานักัพัื่ฒนัาฝี่มือแรู้งงานั แล่ะ
วิทั้ยาล่ยัสืารู้พื่ดัชุ่างสืรุู้นิัทั้รู้ ์ในัชุว่งแรู้กป็รู้ะสืบป็ญัหาเรู้ื�องคุณสืมบติัของกลุ่ม่เป็า้หมาย
ท้ั้�สืมัครู้เข�าเรู้้ยนัไม่ตรู้งตามเงื�อนัไข กล่่าวคือ หนั่วยงานักำาหนัดคุณสืมบัติผ้�สืมัครู้เข�า
รู้ว่มอบรู้มต�องจับไม่ตำากว่ารู้ะดับชุั�นัมธัิยมศึกึษาตอนัต�นั แล่ะม้อายุไม่ตำากว่า 15 ป็ ีทัั้�งนั้�
เด็กแล่ะเยาวชุนักลุ่ม่เป็า้หมาย 3 คนั ยงัไมจ่ับการู้ศึกึษารู้ะดับชุั�นัมัธิยมศึกึษาตอนัต�นั 
แล่ะหล่ายคนัยังอายุไมถึ่ง 15 ป็ี

คณะวิจััยจึังได�ขอความรู้่วมมือจัาก อบจั.สุรินที่ร์ให�ชุ่วยเป็็นัแม่งานัหล่ักเข�าไป็
ป็รู้ะสืานังานักับสำานักงานพัฒนาฝึีม่อแรงงานจัังห์วัดสุรินที่ร์ อำาเภอสังข้ะ แล่ะ
วิที่ยาลั่ยสารพัดช่างสุรินที่ร์ ด�วยการู้เข�าไป็พ้ื่ดคุยทั้ำาความเข�าใจัถึงโครู้งการู้แล่ะ 
เป้็าหมายของการู้ทั้ำาวิจััย จันัสืามารู้ถป็รู้ะสืานัความรู่้วมมอืกับ กศัน.อำาเภอสนม ให�เข�า
มาชุ่วยพื่ฒันัาความรู้้� ต่อยอดให�เยาวชุนัท้ั้�ยงัไมจ่ับการู้ศึึกษา ชุั�นั ม.3 แล่ะ ม.6 ได�เรู้ย้นั
ในัรู้ะดับดังกล่่าวจันัจับ ไป็พื่รู้�อม ๆ กับการู้เรู้้ยนังานัชุ่าง เพื่ื�อใชุ�วุฒิการู้ศึึกษารู้ับรู้อง 
การู้จับหล่กัสืต้รู้สืายอาชุพ้ื่ได�

วิที่ยาลั่ยสารพัดช่างสุรนิที่ร ์ ให�การู้อบรู้มหล่ักสื้ตรู้ชุ่างตัดผม ทั้รู้งพืื่�นัฐานัแล่ะ
ทั้รู้งสืมยันัยิม

ศันูยพ์ฒันาฝึมีอ่แรงงานจัังห์วัดสรุนิที่ร ์อำาเภอสัืงขะ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้ ์ให�การู้ฝ่กึ
อบรู้มด�านัชุา่งยนัต์ ชุา่งไฟฟา้ ชุา่งเชุื�อมอารู้ก์โล่หะ แล่ะพื่นักังานัเทั้คโนัโล่ย้สืารู้สืนัเทั้ศึ 

 นัอกจัากนั้� อบจั.สุืรู้นิัทั้รู้ ์ยงัชุว่ยเหลื่อท้ั้�พื่กัสืำาหรัู้บกลุ่ม่ท้ั้�เข�าฝ่กึอบรู้มชุา่งตัดผม 
เนัื�องจัากวิทั้ยาลั่ยสืารู้พื่ดัชุา่งสุืรู้นิัทั้รู้ ์ ไมม่ท้้ั้�พื่กัสืำาหรัู้บผ้�มาฝ่กึอบรู้ม หากเยาวชุนัต�อง
เดินัทั้างไป็กล่บัรู้ะหว่างบ�านัแล่ะท้ั้�ฝ่กึอบรู้มอาจัเสื้�ยงต่อการู้เกิดอุบติัเหตไุด�
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อ้กทัั้�งยังม้การู้จััดตั�งคณ์ะที่ำางานพัฒนาเด็กแล่ะเยาวชนระดับตำำาบล่ในนาม  
“โรงเรย่นครอบครวั” โดยภาค้สืว่นัต่าง ๆ ทัั้�งท้ั้มผ้�บรู้หิารู้แล่ะเจั�าหนั�าท้ั้� อบต.หนัองอ้ยอ 
ทั้ำางานัป็รู้ะสืานักบัองค์กรู้หนัว่ยงานัในัพืื่�นัท้ั้� สืถาบนััการู้ศึกึษา แล่ะผ้�นัำาชุุมชุนั เพื่ื�อรู้ว่ม
เป็็นัคณะทั้ำางานัในัการู้ขับเคล่ื�อนัแล่ะหนุันัเสืรู้มิการู้พัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัของตำาบล่ 

พี�เลี่�ยงนัำกวจ่ยั

สมใจั ณ์ เชย่งให์ม ่พ่�เล่่�ยงกล่ไก แล่ะพ่�เล่่�ยงนักวิจััยเยาวชน อบตำ.ห์นองอ่ยอ 
อำาเภอสนม จัังห์วัดสรุนิที่ร ์แสืดงความคิดเหน็ัว่า ตัวเธิอเองคิดว่าเมื�อเป็รู้ย้บเท้ั้ยบการู้
ทั้ำาโครู้งการู้วิจััยทัั้�ง 2 เฟสืงานัวิจััยเฟสืแรู้กยากกว่าเฟสืท้ั้� 2 เพื่รู้าะว่าไมเ่คยทั้ำางานัวิจััย
มาก่อนั ไม่ทั้รู้าบว่าเรู้าจัะต�องเรู้ิ�มต�นัอย่างไรู้ทั้ำาอย่างไรู้ พื่อผ่านัเฟสืแรู้กมาได� จึังได�
ทัั้กษะเพื่ิ�มมาจัากการู้เรู้้ยนัรู้้�ในัเฟสืแรู้ก “พู่�เองตอนเริ�มต�นจัากเฟสแรกจัะเป็นนักวิิจััย 
ลุงเก็บข�อมลุ้เอง ที่ำาอะไรเอง กว่ิาจัะได็�ข�อมลุ้มา ค่อลุง 3 เด่็อน ลุงอย่้กบัน�อง ๆ  ในพู่�นท่ี่�
กว่ิาจัะได็�รับควิามไวิ�วิางใจัจัากน�อง ๆ มันไม่ใชเ่ร่�องง่าย”

สืมใจั บอกด�วยว่า การดึงเด็กจัากท่ี่�เข้าเคยวิ�งห์นเ่ราให์เ้ข้ามาอยูกั่บเรา ต้ำองมา
จัากจิัตำใจัข้องเราท่ี่�มุง่มั�นแล่ะคิดบวก เริ�มต้ำนต้ำองเรย่นรูนิ้สยัข้องน้องคนท่ี่�เราเข้า้ไปั
คยุด้วยว่าเข้าชอบเร่�องอะไร ไม่ชอบเร่�องอะไร ในการพูดคยุใช้ความจัรงิใจัเป็ันห์ลั่ก
เพ่�อสรา้งความสัมพนัธ์์ให์เ้ข้าไว้วางใจัยอมรบัในตัำวเราให์ไ้ด้ เราจึังจัะได้เด็กมา 

“ตอนแรกได็�มา 15 คน ค่อเราไปจัับเขา่คุยกนัเลุย ไปถามว่ิาเป็นอย่างไร ที่ำาไมถึง
ไมเ่ร่ยน ถ�าคนไห็นอยากเร่ยนก็จัะติด็ต่อคุณคร้ กศน.มาให็�สมัครเร่ยนถึงท่ี่�เลุย ให็�เตร่ยม
เอกสารไวิ�นะ ค่อเราห็ยิบย่�นให็�เขาแบบเปิด็ใจัรับปัญห็าของเขา ให็�อิสระที่างควิามคิด็
แกเ่ขา ไม่ว่ิาเขาจัะคิด็ผู้ดิ็ห็ร่อคิด็ถ้ก ห็ร่อเขาจัะพู้ด็ผู้ดิ็ห็ร่อเขาจัะพูด้็ถก้ เราจัะไมม่่การ
ขดั็แย�งเขา ณ ตอนนั�น”

อ่กคุณ์ลั่กษณ์ะข้องพ่�เล่่�ยงเยาวชนท่ี่�ด่ค่อเปั็นคนรับฟัังท่ี่�ด่ เข้้าใจัความต่ำาง  
ไมด่่วนตัำดสนิ ไมว่่าเร่�องนั�นจัะผดิห์รอ่ถิ่กู 

“มนััอาจัจัะถก้ในัมุมมองของนั�อง แต่อาจัจัะผิดในัมมุมองของเรู้าซึึ่�งเรู้าเป็น็ัผ้�ใหญ่
คือวัยท้ั้�หา่งกนััมาก มมุมองกต่็างกนัั พื่อเรู้าไป็คล่กุคล่ก้บันั�อง มนััล่ดชุอ่งว่างรู้ะหว่างวัย
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ทั้ำาให�ได�รู้ับความไว�วางใจัมากขึ�นั บางท้ั้เขาม้ป็ัญหา เขาไม่กล่�าบอกคนัในัครู้อบครู้ัว  
เขากจ็ัะนัำามาป็รู้กึษาเรู้า”

สืมใจั มองด�วยว่า การที่ำาห์น้าท่ี่�โค้ชจัะไมใ่ช่เร่�องข้องการใชค้ำาสั�งแบบ Top - 
Down แต่ำเปัน็การรว่มคิด รว่มที่ำา ไปัด้วยกัน

“มันเป็นการที่ำางานร่วิมกันมากกว่ิา เป็นเพู่�อน ชวินคิด็ ชวินที่ำา เราสร�างควิาม
สัมพูันธิก์ับลุ้กท่ี่ม กับน�องๆ ด็�วิยการพู้ด็คุย ให็�เขาเช่�อใจั ให็�เขาร่วิมม่อในการที่ำางาน  
ฟงัควิามคิด็เห็็นของเขา ค่อเราจัะนำามาปรบัใช�รว่ิมกนั เราจัะคอยถามว่ิาม่ปัญห็าติด็ขดั็
อะไรไห็ม เราจัะให็�ควิามชว่ิยเห็ลุอ่เขาตลุอด็เพู่�อให็�งานสำาเร็จั”

นัอกจัากนัั�นั การู้ทั้ำางานัอย้กั่บ อบต.ท้ั้�เป็น็ัหน่ัวยงานัท้ั้�มห้นั�างานัส่ืงเสืรู้มิพื่ฒันัา
เด็กแล่ะเยาวชุนัอย้แ่ล่�ว เป็น็ัข�อด้ทั้ำาให�การู้สืนัับสืนุันัเยาวชุนัทั้ำาได�ง่าย

“พู่�อย้กั่บ อบต. ค่อน�องจัะถามว่ิาม่งบให็�ที่ำากจิักรรมไห็ม เรากตั็�งงบให็�เขา พู่�เลุย
ได็�เปร่ยบว่ิาที่ำาไมงานมันประสบควิามสำาเร็จั เพูราะว่ิาเราม่ตัวิห็นนุเสริมอย่้”

ด�านัการู้เป็ล่้�ยนัแป็ล่งท้ั้�เกิดขึ�นั สืมใจัสืะทั้�อนัว่า เห็นัผล่การู้เป็ล่้�ยนัแป็ล่งชุัดเจันั
ทัั้�งกับตัวเอง แล่ะกับตัวเด็ก ก่อนัท้ั้�จัะมาอย้่จุัดนั้� เธิอเคยทั้ำางานักับบรู้ิษัทั้เอกชุนัในั
ตำาแหน่ังหัวหนั�างานัมาก่อนั ม้สืไตล์่การู้ทั้ำางานัแบบคิดเร็ู้วทั้ำาเรู้็ว ใจัรู้�อนั เอาแต่ใจั  
ไม่รู้ับฟังความคิดเห็นัของผ้�อื�นั มองโล่กในัด�านัเด้ยวคือฉันัต�องถ้กเสืมอ พื่อได�เข�ารู้่วม
งานัวิจััยทั้ำาให�เธิอกล่ายเป็น็ัคนัใจัเยน็ัล่ง ยอมรัู้บฟังความคิดเห็นัของคนัอื�นั มเ้หตมุผ้ล่
มากขึ�นั ไมตั่ดสืนิัว่าคนัอื�นัผดิ แล่ะรู้้�จัักการู้คิดวิเครู้าะห์หาสืาเหตุของป็ญัหา 

ส่วนผล่ท่ี่�เกิดข้ึ�นกับตัำวน้อง ๆ สมใจัมองว่า เด็กแล่ะเยาวชนเปัล่่�ยนแปัล่ง 
ไปัมากแล่ะเปัน็ไปัในที่างท่ี่�ด่ข้ึ�น น้องบางคนจัากท่ี่�มนิ่สยัก้าวรา้ว พอ่แมส่อนอะไร 
ไมไ่ด้เล่ย ตำอนน่�น้องเช่�อฟังัแล่ะชว่ยพอ่แมท่ี่ำางาน ห์รอ่น้องผูห้์ญงิไมเ่คยล้่างจัานก็
ล้่างจัาน ที่ำางานบา้น เปัน็เสย่งสะท้ี่อนจัากผูป้ักครอง 

“เราจัะได็�รับคำาขอบคุณจัากผู้้�ปกครองว่ิาขอบคุณคณุปา้มาก ๆ  เลุยท่ี่�ชว่ิยดึ็งน�อง
ออกมา ท่ี่�ชว่ิยให็�เขาได็�ลุก้ชายกลัุบค่นมา จัากเม่�อกอ่นเวิลุาเราลุงพู่�นท่ี่� เอาน�องเข�าค่าย
ห็ร่อที่ำากิจักรรม คนในชุมชนจัะบอกว่ิาไม่ร้�จัะไปที่ำาไม ไปแลุ�วิก็ไม่เห็็นจัะได็�ประโยชน์
อะไรเลุย แต่พูอน�องเข�ามาร่วิมแลุะเกิด็การเปลุ่�ยนแปลุงในตัวิเอง ผู้้�ปกครองจัะอยาก
ให็�เข�ามารว่ิม ถ�าลุก้ไมเ่ข�ามารว่ิม ผู้้�ปกครองกจ็ัะบอกว่ิาอย้ท่ี่ำาไมนะบ�าน ที่ำาไมไมไ่ปรว่ิม
กจิักรรม”
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การู้เป็น็ันักัวิจััยแล่ะพื่้�เล่้�ยงเยาวชุนัท้ั้�ด้เรู้าต�องมข้�อมล้่ เรู้าต�องไป็เรู้้ยนัรู้้�เรืู้�องท้ั้�เรู้า
จัะวิจััย สืมมติเรู้าจัะวิจััยเรู้ื�องเด็กแล่ะเยาวชุนันัอกรู้ะบบ เรู้าต�องมข้�อมล้่ว่าในัมือเรู้าม้
เด็กแล่ะเยาวชุนันัอกรู้ะบบก้�คนั ป็ญัหาท้ั้�แทั้�จัริู้งของเด็กคืออะไรู้ แล่ะต�องเข�าใจัสืภาพื่
จิัตใจัของนั�องแต่ล่ะคนัด�วย บางคนัอาจัจัะม้ป็ัญหามาจัากครู้อบครู้ัว บางคนัม้ป็ัญหา
กบัโรู้งเรู้ย้นักับคุณครู้้ หรืู้อเขาอาจัจัะมปั้็ญหาภายในัตัวเขาเอง ข�อมล้่อันันั้�เรู้าต�องแม่นั
 เรู้าจึังจัะวิจััยเขาได� เรู้าจึังจัะเข�าถ้กทั้าง

“พูอมาถึงจุัด็น่�เราม่ควิามภาคภ้มิใจัในตัวิเองว่ิาเราสามารถแก�ปัญห็า ดึ็งให็�เด็็ก
คนห็นึ�งกลุบัมาได็�จัากท่ี่�เขาห็ลุดุ็ออกไปแลุ�วิ ที่ำาให็�เขาม่ท่ี่�ย่นในสงัคม แลุะเราได็�เฝ้า้มอง
ควิามเจัริญเติบโตของเขา อันน่�ค่อควิามสขุ ควิามภาคภมิ้ใจัลึุก ๆ ของคนที่ำางาน ท่ี่�ห็า
จัากท่ี่�อ่�นไม่ได็� เงินที่องไม่สามารถจัะซ่ื้�อได็� ถึงจัะจับงานวิิจััยแลุ�วิก็จัะที่ำางานด็�านเด็็ก
เยาวิชนอยา่งต่อเน่�องค่ะ มันห็ยุด็ไมไ่ด็�แลุ�วิ”

ด�านั สเุนตำร ปัที่มุข้วัญ ห์วัห์น้าสำานักปัลั่ด อบตำ.ห์นองอ่ยอ สืะทั้�อนัว่า ตนัเอง
มาอย้ท้่ั้�ตำาบล่หนัองอ้ยอยา่งเข�าป็ท้ีั้� 3 แล่�ว พื่บว่าท้ั้�น้ั�เด็กแล่ะเยาวชุนัมค้วามเข�มแขง็อย้่
แล่�วเนืั�องจัากได�ผา่นักรู้ะบวนัการู้มา มาเหน็ัแล่�วรู้้�สืกึป็รู้ะทัั้บใจัว่าเด็กแล่ะเยาวชุนัหนัอง
อ้ยอกล่�าคิดกล่�าพื่ด้ แล่ะมค้ำาพ้ื่ดเหมือนัผ้�ใหญ่ท้ั้�สืามารู้ถถ่ายทั้อดแล่ะสืามารู้ถเป็น็ัผ้�นัำา
ในัอนัาคตได� ถ�าเป็รู้ย้บเท้ั้ยบกนััถือว่ารุู้ดหนั�าไป็กว่าตำาบล่อื�นัค่อนัข�างเยอะ 

“เขาโด็ด็เด่็นในเร่�องการกลุ�าแสด็งออกในที่างท่ี่�ด่็ แลุะในเร่�องของจิัตสาธิารณะ 
ท่ี่�บางท่ี่เขาคิด็ได็�เอง เชน่ ไปเย่�ยมผู้้�ด็�อยโอกาส แสด็งถึงควิามเข�มแขง็ แลุะปญัห็าเร่�อง

 สเุนตำร ปัระที่มุข้วัญ
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การที่ะเลุาะวิิวิาที่จัะไมม่่ แลุะเร่�องยาเสพูติด็ตอนน่�ห็นองอ่ยอม่แต่ไม่เยอะ ม่อย่้ประมาณ 
3 ราย ถ�าเท่ี่ยบกบัตำาบลุอ่�นแลุ�วิ ห็ม้บ่�านเด่็ยวิบางท่ี่ม่ 10 - 20 ราย”

การเปั็นพ่�เล่่�ยงนักวิจััยเยาวชน สำาห์รบัสุเนตำรแล้่วมองว่าผล่ลั่พธ์์ท่ี่�ได้กับตัำว
ค่อความสุข้ที่างใจั ที่กุครั�งท่ี่�ได้รว่มงานแล่ะเห็์นน้อง ๆ  ข้บัเคล่่�อนงาน ที่ำาให้์นึกยอ้น
ไปัถึิ่งสมัยตัำวเองแต่ำก่อนว่ามันไม่ม่อย่างน่� ไม่ม่ห์น่วยงานท่ี่�จัะมาส่งเสริมพัฒนา 
พอได้เห์น็เด็กแล่ะเยาวชนเจัรญิเติำบโตำ ได้รบัการยอมรบั มอ่าชพ่ ได้รบัการจ้ัางงาน
ห์ล่ายคนมค่วามก้าวห์น้า ก็ถ่ิ่อว่าเราปัระสบความสำาเรจ็ัแล้่ว 

“ผู้้�ให็ญท่่ี่�เยาวิชนอยากร่วิมงานด็�วิย ไม่ห็น่ แลุ�วิมาอย่้กับเรา เขาต�องม่ควิามเข�าใจั
เยาวิชน เสย่สลุะเวิลุาสว่ินตัวิท่ี่�มาที่ำางานกับเยาวิชน อาจัเป็นเวิลุาห็ลัุงเลุกิงาน แลุะใน
วัินเสาร์วัินอาทิี่ตย์ ห็ากไมม่่จิัตอาสาจัะยาก อยา่งแรกค่อต�องเสย่สลุะเวิลุาสว่ินตัวิ แลุะ
ม่จิัตเมตตาท่ี่�ห็วัิงด่็ต่อเด็็ก ผู้ลุท่ี่�ได็�จัากการที่ำางานค่อควิามสุข ไม่ได็�ห็วัิงผู้ลุประโยชน์
ตอบแที่น” 

สืว่นัผล่ล่พัื่ธิท้์ั้�เกดิขึ�นักบัเยาวชุนั เกม-ว่รพล่ ห์ม่�นราม แล่ะ ยะ-ศัริชิยั พรอ้มด่ 
เยาวชนนักวิจััย ซึ่ึ�งเข้้าร่วมการวิจััยในโครงการพัฒนาศัูนย์เร่ยนรู้อาช่พให์้เด็ก
เยาวชนนอกระบบ รู้ว่มแล่กเป็ล่้�ยนัว่า การู้เข�ามารู้ว่มทั้ำากจิักรู้รู้มทั้ำาให�พื่วกเขาได�รู้้�จััก
ทัั้�งการู้กล่�าตัดสืนิัใจั กล่�าทั้ำา แล่ะทั้ำาได� รู้วมถึงมห้ลั่กในัการู้คิด เชุน่ั หากจัะทั้ำาอะไรู้สืกั
อย่างหนัึ�งแต่ก่อนัจัะทั้ำาตามใจั พื่อม้วิจััยทั้ำาให�รู้้�จัักวางแผนั คิดท้ั้�จัะลุ่กขึ�นัมาทั้ำาอะไรู้ 
อยากพื่ฒันัาให�ด้ขึ�นั ยกตัวอย่างศ้ึนัยเ์รู้ย้นัรู้้�ตอนัน้ั�เยาวชุนัอยากทั้ำาไป็เรู้ื�อย ๆ อยากให�
ศึน้ัย์การู้เรู้ย้นัรู้้�เกิดขึ�นัจัริู้ง แล่ะอนัาคตจัะทั้ำาให�เป็น็ัศึน้ัย์อาชุพ้ื่ยั�งยนืั มรุู่้้นันั�องเข�ามาฝึ่ก
เรืู้�อย ๆ อยา่งยะจัะถนัดัในัด�านัการู้ก่อสืรู้�าง เกมจัะชุำานัาญไป็ทั้างชุา่งเครู้ื�องยนัต์ สืว่นั
รุู้น่ัพื่้�อยา่งเข้ย่ว-สุรยิา ดวงศัร ่กม็ค้วามสืนัใจัไป็ในัด�านัการู้เกษตรู้ 

“เราอย่้กันแบบเป็นครอบครัวิ ม่ปญัห็าอะไรก็ปรึกษากัน ไวิ�ใจักนั แต่กอ่นพูวิกผู้ม
ที่ำางานรับเห็มากอ่สร�างไมเ่ป็น แต่พูอได็�ที่ำาท่ี่�ศ้นย์บอ่ย ๆ ได็�ที่ำาเต็มท่ี่� กเ็ริ�มที่ำาเป็น แลุะ
เริ�มมั�นใจัว่ิาเราที่ำาได็� มันนำามาใช�กับชวิ่ิตประจัำาวัินได็�ด็�วิย” เกมแล่ะยะเผย ซึึ่�งในัวันัท้ั้�
เรู้าสืมัภาษณ์นั�อง ๆ ทั้างโทั้รู้ศัึพื่ท์ั้นัั�นัตรู้งกบัวันัท้ั้�ทัั้�งสืองมารู้บัเหมางานัต่อเติมบ�านัให�
กบัพื่้�เก ๋สืมใจั ณ เชุย้งใหม ่พื่อดิบพื่อด้ 

เกมเผยเคล็่ดลั่บการเข้้าห์าเยาวชนนอกระบบด้วยว่าต้ำองเข้้าใจั เข้้าถึิ่ง แล่ะ
ใช้เวล่าคลุ่กคล่่กับเข้าจัริง ๆ ยิ�งถ้ิ่าเข้้าถึิ่งคนท่ี่�เป็ันห์ัวห์น้าข้องกลุ่่มเยาวชนได้  
การชกัชวนเยาวชนให์เ้ข้า้มารว่มโครงการพฒันาก็เป็ันเร่�องง่าย 
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“แต่ก่อนผู้มจัะด่็�อ ๆ เป็นหั็วิห็น�าแก๊ง ม่ลุ้กน�อง ก่อนเข�ามาม่รุ่นพู่�มาคุยด็�วิย  
ผู้มนับถ่อเขา แกมาที่ำากิจักรรมแลุ�วิมาชวินผู้ม ท่ี่แรกผู้มไม่กลุ�าเข�าไป แต่ผู้มสนิที่กับ 
รุ่นพู่� ผู้มถึงกลุ�าไป ต�องเข�าห็าหั็วิห็น�ากลุุ่มจัะง่ายกว่ิา ถ�าหั็วิห็น�ากลุุ่มไปเข�าเขาก็จัะ 
เข�าด็�วิยห็มด็ อยา่งผู้มพูอเขาชวินผู้มกพ็ูาน�องเข�าไปห็มด็เลุย”

สืุดทั้�ายท้ั้� ดอม-นายจิัรวัฒน์ การะเกด เยาวชนนักวิจััย โครงการพัฒนา 
ความเข้ม้แข้ง็สภาเด็กเยาวชน ตำำาบล่ห์นองอ่ยอ รู้ว่มสืะทั้�อนัว่า ผล่ท้ั้�ได�จัากโครู้งการู้
วิจััย 5-6 เดือนัท้ั้�ผา่นัมาคือสืภาเด็กฯ กอ่นัทั้ำางานัวิจััยจัะมปั้็ญหาว่าไมม่เ้ยาวชุนัมาทั้ำา
กจิักรู้รู้มรู่้วมกนัั จัะมก้แ็ต่เยาวชุนัรุู้น่ัเก่า แต่พื่อหล่งัจัากโครู้งการู้วิจััยนั้�เข�ามา ทั้ำาให�ม้
ท้ั้มท้ั้�เข�มแข็ง เป็็นันั�องใหม่ ๆ  ท้ั้�เข�ามารู่้วมกับสืภาเด็กฯ แล่ะม้ท้ั้มท้ั้�พื่รู้�อมทั้ำางานั ทัั้�งงานั
ท้ั้�เป็็นัฐานักาย ฐานัคิด แล่ะฐานัใจั ทั้ำาให�การู้ทั้ำางานัเป็น็ัรู้ะบบมากขึ�นั

อ้กความเป็ล่้�ยนัแป็ล่งท้ั้�เด่นัชุัด ดอม เล่่าว่า แต่ำเดิมห์นองอ่ยอมส่ภาเด็กฯ แต่ำ
เห์มอ่นที่ำางานตำาม อบตำ.สั�ง มง่บปัระมาณ์ให์ ้แต่ำตำอนน่�เด็กคิดเอง ที่ำาเอง ม ่อบตำ.
เปั็นผู้สนับสนุน คอยดูแล่อยู่ห์่าง ๆ โดยในัสื่วนัของดอมเอง การู้ทั้ำาวิจััยทั้ำาให�ดอมม้
ความเป็น็ัผ้�นัำามากขึ�นั 

“ผู้มกลุ�าใช�ควิามคิด็ของตัวิเอง กลุ�าท่ี่�จัะตัด็สนิใจั เพูราะตัวิเราเองได็�เป็นผู้้�นำาแลุ�วิ
ถ�ายังกลุ�า ๆ กลัุวิ ๆ มันจัะที่ำาให็�การที่ำางานยาก ฉะนั�นก็ต�องเด็็ด็ขาด็จัริง ๆ ถ�ามันยัง
กำากวิมอย้ ่เราต�องห็าข�อสรุปให็�ได็�” นั�องดอมกล่า่วทิั้�งทั้�าย 

ขณะท้ั้� จิั�ว-ชนาพทัี่ธ์์ ศัรพ่มิพส์อ อายุ 23 ปั ีชา่งตัำดผม บอกว่า ได�เข�ามารู่้วม
โครู้งงานัวิจััยรู้ะยะท้ั้� 1 ด�วยความบังเอิญจัากคำาชุักชุวนัของพื่้�สืมเก้ยรู้ติ เขานัำาทัั้กษะ
ความรู้้�แล่ะวิธิคิ้ดท้ั้�ได�จัากการู้เรู้ย้นัรู้้�ผ่านักรู้ะบวนัการู้อบรู้มเพืื่�อการู้ทั้ำาวิจััยทั้�องถิ�นั แล่ะ
จัากการู้เข�าเรู้ย้นัในัหลั่กสืต้รู้มาใชุ�อย่างต่อเนืั�อง

“เดิ็มท่ี่ผู้มที่ำางานนอกชุมชน ช่วิงนั�นลุาออกจัากงานมาช่วิยแม่ท่ี่�บ�าน แลุ�วิที่าง 
อบต. จััด็กจิักรรมเด็็กแลุะเยาวิชนพูอด่็ ผู้มว่ิางอย้เ่ลุยเข�ามาชว่ิย ที่ำาให็�ได็�ร้�จัักพู่�สมเกย่รติ
ผู้มช่วิยกิจักรรมมาตลุอด็เพูราะผู้้�ให็ญ่ให็�โอกาส ตอนม่โครงงานวิิจััยเข�ามา ผู้มสนใจั
อยากเข�ามาชว่ิยที่ำาวิิจััย แต่เพูราะผู้มเร่ยนมห็าวิิที่ยาลัุยราชภัฏบุร่รัมย์ชว่ิงเสาร์อาทิี่ตย์
ม่ควิามกำากึ�งกับการเป็นเด็็กนอกระบบ เลุยได็�เปลุ่�ยนบที่บาที่มาเป็นกลุุ่มเป้าห็มาย  
จัากท่ี่�ไม่เคยที่ำาวิิจััยมากอ่น พูอมารว่ิมที่ำาโครงการวิิจััยก็ที่ำาให็�ม่ประสบการณ ์เม่�อต�อง
ที่ำาวิิจััยในมห็าวิิที่ยาลุยัร้�สกึเป็นเร่�องง่ายไปเลุย ของมห็าวิิที่ยาลุยัผู้มใช�แค่แบบสอบถาม
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ส่วินงานวิิจััยชุมชนเป็นวิิจััยเชิงปฏิบัติการต�องลุงม่อสำารวิจัชุมชนแลุะสัมภาษณ์คนใน
ชุมชนจัริง ๆ” 

จิั�ว เล่า่ถึงกรู้ะบวนัการู้ทั้ำาโครู้งงานัวิจััยว่า โจัทั้ยโ์ครู้งงานัวิจััยมเ้ป็า้หมายชุดัเจันั
เพืื่�อพัื่ฒนัาทัั้กษะอาชุพ้ื่ให�เยาวชุนันัอกรู้ะบบตำาบล่หนัองอ้ยอ ชุว่งแรู้กเป็น็ัการู้เกบ็ข�อมล้่
บริู้บทั้ชุุมชุนัแล่ะวิเครู้าะห์ตัวเองว่าแต่ล่ะคนัอยากทั้ำาอาชุ้พื่อะไรู้ แล่�วสืามารู้ถพื่ัฒนัา
ตัวเองอย่างไรู้ได�บ�าง สื่วนัวิธิคิ้ดก่อนัตัดสืินัใจัเล่ือกเรู้้ยนัชุ่างตัดผม เขาบอกว่า ‘เล่่อก
เรย่นสิ�งท่ี่�ยงัที่ำาไมเ่ปัน็แล่ะไม่เคยที่ำา เพ่�อเพิ�มทัี่กษะแล่ะสรา้งความท้ี่าที่ายให์ช้วิ่ตำ’

“ผู้มเร่ยนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชอบที่ำางานพัูฒนาชุมชน ตอนคิด็เข�าร่วิม 
โครงงานวิิจััยกับ อบต. ผู้มอยากที่ำาเพูราะคิด็ว่ิาเป็นการเตร่ยมตัวิก่อนที่ำาวิิจััยใน
มห็าวิิที่ยาลุยั ซึื้�งเป็นโอกาสด่็ท่ี่�ไมไ่ด็�ห็าได็�งา่ย ๆ  สว่ินสาเห็ตทุ่ี่�เลุ่อกเร่ยนชา่งตัด็ผู้มเพูราะ
อยากนำาทัี่กษะอาช่พูดั็งกลุ่าวิมาที่ำางานจิัตอาสา เปิด็ร�านท่ี่�บ�านด็�วิยที่ำางานจิัตอาสา
ตัด็ผู้มให็�ผู้้�ส้งอายุแลุะผู้้�พิูการในชุมชนด็�วิย เพู่�อให็�ได็�
ที่ำางานในชุมชนแลุะใช�ช่วิิตอย้่กับครอบครัวิ สำาห็รับการ
ใช�ช่วิิตช่วิงที่ำาโครงงานวิิจััย ผู้มเร่ยนตลุอด็ทัี่�ง 7 วัิน ค่อ
เสาร์อาทิี่ตย์เร่ยนท่ี่�มห็าวิิที่ยาลัุย จัันที่ร์ถึงศุกร์เร่ยนช่าง
ตัด็ผู้ม 2 ห็ลุักส้ตร ค่อ ห็ลุักส้ตรพู่�นฐานแลุะสมัยนิยม  
ผู้มค่อนข�างภ้มิใจัในตัวิเองเพูราะกว่ิาจัะเร่ยนจับได็�ก็ยาก 
โด็นด้็ถ้กสารพูัด็ แต่ผู้มก็บริห็ารจััด็การเวิลุาได็�ด่็จันที่ำาได็�
สำาเร็จั” 

จิั�ว บอกว่า ข้้อด่ข้องการที่ำางานวิจััย ค่อ ที่ำาให้์ 
เด็กแล่ะเยาวชนได้พัฒนาตัำวเองเยาวชนท่ี่�เร่ยนไม่จับ 
ได้มอ่าช่พติำดตัำว นอกจัากน่�การสำารวจัชุมชนยังที่ำาให์้
พวกเข้ารู้จัักชุมชนข้องตัำวเองด่ขึ้�น จัากเดิมท่ี่�ไม่เคยสนใจั ไม่ให์้ความสำาคัญกับ 
ที่นุด้านต่ำาง ๆ ท่ี่�มใ่นชุมชน ก็กลั่บมามองเห์น็คณุ์ค่าแล่ะปัระโยชน์

อย่างไรู้ก็ตาม จิั�ว สืะทั้�อนัถึงมุมมองการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัในัทั้�องถิ�นั จัาก
ป็รู้ะสืบการู้ณ์ท้ั้�ได�ป็รู้ะสืบด�วยตัวเองว่า นอกจัากกระบวนการส่งเสริมความรู้แล้่ว 
กระบวนการพัฒนาจัะเกิดข้ึ�นแล่ะเห์็นผล่ได้อย่างชัดเจัน ห์ากเด็กแล่ะเยาวชน 
ได้รบัการสนับสนุนในภาคปัฏิิบติัำไมเ่ฉีพาะแค่ให์ค้วามรู ้

ชนาพทัี่ธ์์ ศัรพ่มิพส์อ



44

“ต�องยอมรับว่ิาสำาห็รับเด็็กนอกระบบ กระบวินการคิด็ในแต่ลุะขั�นตอนนอกจัาก
การห็นุนให็�เด็็กคิด็เองที่ำาเองแลุ�วิ เด็็กยังต�องการกำาลุังใจัแลุะคำาปรึกษาจัากผู้้�ให็ญ ่ 
การเปิด็พู่�นท่ี่�ในลุักษณะท่ี่�เป็นการชักชวินมากกว่ิาการชักจ้ัง อย่างท่ี่�ผู้่านมาไปเร่ยน 
กลัุบมาแลุ�วิม่ควิามร้� แต่ห็ลุายคนไมม่่เงินที่นุสำาห็รับซ่ื้�ออุปกรณม์าต่อยอด็การที่ำาอาชพู่
ในพู่�นท่ี่� ห็ากไปเป็นลุ้กจั�างก็ต�องออกนอกพู่�นท่ี่�ไปที่ำางานในเม่อง ส่วินตัวิผู้มอุปกรณ์ 
ซ่ื้�อเอง เปิด็ร�านเอง ตอนน่�ลุก้ค�าประจัำาม่ประมาณ 10 - 20 คน เขาชอบอย่างท่ี่�เราตัด็ 
อาจัเพูราะผู้มตัด็ราคาถ้กด็�วิย ม่ควิามเป็นกันเอง คิด็ราคาเด็็ก 20 บาที่ วัิยรุ่น 30 บาที่
ผู้้�ให็ญ ่40 บาที่ ถ่อว่ิาการไปเร่ยนน่�บรรลุวัุิตถุประสงค์ เพูราะตอนแรกผู้มไมคิ่ด็ว่ิาจัะได็�
กลัุบมาอย้่บ�าน คงไปที่ำางานท่ี่�อ่�น ส่วินงานเกษตรท่ี่�บ�านตั�งใจัเก็บไวิ�ที่ำาตอนบั�นปลุาย 
อยากลุองที่ำาอยา่งอ่�นกอ่น”

นัอกจัากทัั้กษะการู้ตัดผมท้ั้�มติ้ดตัวแล่�ว จิั�วยงัรู้บัหนั�าท้ั้�เป็น็ัพื่นักังานัเหมาจั�างชุว่ย
เทั้ศึบาล่สืนัม เกบ็ข�อมล้่ในัโป็รู้เจักต์งานัท้ั้�เทั้ศึบาล่ได�รู้บัมอบหมายจัาก สืสืสื. (สืำานักังานั
กองทั้นุัสืนับัสืนุันัการู้สืรู้�างเสืรู้มิสืขุภาพื่) ด�วยการู้นัำากรู้ะบวนัการู้เก็บข�อมล้่แล่ะการู้จััด
รู้ะเบย้บข�อมล้่ในังานัวิจััยมาใชุ�ในังานัอ้กด�วย

“ผู้มไมร้่�จัะเร่ยนไปที่ำาไม ผู้มร้�สึกว่ิาสิ�งท่ี่�เร่ยนไมไ่ด็�ตอบโจัที่ย์” จิัณ์วัฒน์ สบ่เพง็ 
อายุ 18 ปัี ช่างคอมพิวเตำอร ์ เยาวชุนัในัโครู้งการู้วิจััยรู้ะยะท้ั้� 1 เอ่ยขึ�นัอย่างตรู้งไป็ 
ตรู้งมา“ผู้มไม่ได็�อยากเป็นห็มอห็ร่อเป็นคร้ เร่ยนจับ ม.6 
แลุ�วิก็ไม่ร้�จัะใช�วุิฒิใช�เกรด็ไปที่ำาอะไร ผู้มเลุยออกจัาก
โรงเร่ยนตอน ม.6 เที่อม 1 แต่ก่อนห็น�านั�นที่ำากิจักรรม
เยาวิชนกับพู่�สมเก่ยรติมาตลุอด็ ตั�งแต่ปี 2558 พูอม่
โครงการวิิจััยพู่�สมเก่ยรติเลุยชวินมาเป็นกลุุ่มเป้าห็มาย 
ในการวิิจััย ผู้มว่ิางเลุยตอบตกลุงเพูราะอยากลุองด้็ คิด็ว่ิา
เลุ่อกไปเร่ยนตามเป้าห็มายในโครงการ จับมาอย่างน�อย
ก็ได็�ควิามร้�แลุะทัี่กษะออกมาห็างานที่ำาได็� ผู้มเลุ่อกเร่ยน
ช่างคอมพิูวิเตอร์ เพูราะม่พู่�นฐานควิามร้�อย้่บ�างแลุ�วิ”  
จิัณวัฒนั ์ย�อนัเล่า่ถึงท้ั้�มาท้ั้�ไป็ จิัณ์วัฒน์ สบ่เพง็
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บทสังเคำริ่�ะห์
โคำริ่งก�ริ่กล่ไกก�ริ่พัฒนำ�เด็็กแล่ะเย�วชนำ 

ตำำ�บล่หนำองอยีอ อำ�เภอสนำม จงัหวดั็สุริ่น่ำทริ่์

ปััญห�อปุัสริ่ริ่คำ
ป็ัญหา อุป็สืรู้รู้คจัากการู้ทั้ำาโครู้งการู้กล่ไกการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่ 

หนัองอ้ยอ อำาเภอสืนัม จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้ ์มดั้งต่อไป็น้ั� 

1. ทีมวจ่ยั
เนัื�องจัากท้ั้มวิจััยหลั่กแล่ะพื่้�เล่้�ยงโครู้งการู้ยอ่ย คือ เจั�าหนั�าท้ั้� อบต. สืว่นัท้ั้มวิจััย

ยอ่ย คือ เด็กแล่ะเยาวชุนัทัั้�งในัแล่ะนัอกรู้ะบบ ด�วยภารู้ะหนั�าท้ั้�แล่ะความรัู้บผดิชุอบในั
หนั�าท้ั้�การู้งานัแล่ะการู้เรู้ย้นั ทั้ำาให�คณะทั้ำางานัมเ้วล่าว่างไมต่รู้งกนัั เชุ่นั การู้เก็บข�อมล้่
ในัชุว่งจัันัทั้รู้ ์- ศึกุรู้ ์ชุว่งกล่างวันักลุ่ม่นักัวิจััยท้ั้�เป็น็ันัักเรู้ย้นัไม่สืามารู้ถรู้ว่มเกบ็ข�อมล้่ได�
สื่งผล่ให�การู้เก็บข�อม้ล่ต่าง ๆ ล่่าชุ�าแล่ะได�ข�อม้ล่ไม่สืมบ้รู้ณ์ ท้ั้มนัักวิจััยหล่ักท้ั้�เป็็นั 
เจั�าหนั�าท้ั้�ขององค์การู้บริู้หารู้ส่ืวนัตำาบล่เอง ก็ม้ภารู้ะงานัหลั่กมากมายทั้ำาให�ต�องแบ่ง
ท้ั้มงานัเข�ามาดำาเนันิัโครู้งการู้ การู้จััดการู้เวล่าให�สือดคล่�องกันัจึังเป็น็ัป็ญัหาอย่างมาก

2. กลุ่่มเปั�้หม�ย
เด็กแล่ะเยาวชุนัทัั้�งในัรู้ะบบแล่ะนัอกรู้ะบบ สื่วนัใหญ่ก่อนัเข�าโครู้งการู้มักไม่ม้

ความมั�นัใจัในัตัวเอง ไม่กล่�าแสืดงออก สื่วนันั�อยท้ั้�ม้ความเข�มแข็งแล่ะขับเคล่ื�อนังานั
ด�วยตัวเองได� หล่ายคนัยงัไมเ่หน็ัความสืำาคัญแล่ะคุณค่าของสืิ�งท้ั้�ตัวเองทั้ำา หากเป็น็ักลุ่ม่
เด็กแล่ะเยาวชุนัท้ั้�อย้ใ่นัรู้ะบบการู้ศึกึษา จัำาเป็น็ัต�องจััดกิจักรู้รู้มให�สือดคล่�องกับรู้้ป็แบบ
การู้เรู้ย้นัส่ืวนักลุ่ม่เด็กแล่ะเยาวชุนันัอกรู้ะบบกจ็ัำาเป็น็ัต�องรู้บัผดิชุอบการู้งานัท้ั้�ทั้ำาเพืื่�อ
หาเล่้�ยงชุ้พื่ด�วยการู้ดำาเนัินัการู้แต่ล่ะชุ่วงจึังม้ขึ�นัม้ล่งตามความพื่รู้�อมเพื่รู้้ยงของกลุ่่ม 
เป้็าหมาย แล่ะขาดผ้�นัำาหลั่กในัการู้เข�ารู่้วมกิจักรู้รู้ม
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3. ชมุชนำเปั�้หม�ย
หม้บ่�านัเป้็าหมายทัั้�ง 11 หม้บ่�านั มก้ล่ไกทั้างสัืงคมแตกต่างกันั บางหม่้บ�านัม้ความ

เข�มแข็ง บางหม้บ่�านัไม่เหน็ัถึงความสืำาคัญ (เฉพื่าะบางหม้บ่�านั) ของการู้เข�ารู่้วมโครู้งการู้
ทัั้�งในัรู้ะดับผ้�นัำาหม้บ่�านัแล่ะผ้�ป็กครู้อง ทั้ำาให�การู้ขับเคล่ื�อนังานัเป็น็ัไป็ได�ยาก

ข่อ้เสนำอแนำะ

1. สืรู้�างแรู้งบันัดาล่ใจัให�กับท้ั้มวิจััย เจั�าหนั�าท้ั้� แล่ะเด็กแล่ะเยาวชุนัทัั้�งในัแล่ะ
นัอกรู้ะบบ ให�ม้ความสืุขในัการู้ขับเคล่ื�อนังานั เพื่รู้าะการู้ทั้ำางานัทัุ้กอย่างถ�าทั้ำาแล่�วม้
แรู้งจ้ังใจัแรู้งบนััดาล่ใจั แล่ะมุง่ให�เกดิผล่ด้ งานัย่อมจัะออกมาได�ด้ คนัจึังเป็น็ัศึน้ัย์กล่าง
สืำาคัญ คือ

• ผ้�บรู้หิารู้มน้ัโยบายจัะพัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนั

• มเ้จั�าหนั�าท้ั้�พ้ื่�เล่้�ยงผ้�รู้บัผิดชุอบงานัเด็กแล่ะเยาวชุนั

• มแ้กนันัำาเด็กแล่ะเยาวชุนัในัรู้ะบบ แล่ะแกนันัำาเด็กแล่ะเยาวชุนันัอกรู้ะบบ 

2. การู้สืนับัสืนันุัแล่ะติดตามงานัของพ้ื่�เล่้�ยงโครู้งการู้แล่ะบทั้บาทั้ของท้ั้มวิจััยยอ่ย
ซึ่ึ�งเป็็นัเด็กแล่ะเยาวชุนัเอง สืามารู้ถชุ่วยกรู้ะตุ�นัให�เด็กแล่ะเยาวชนกลุ่่มเปั้าห์มาย  
ทัั้�งในัรู้ะบบแล่ะนัอกรู้ะบบ ขบัเคล่ื�อนังานัอยา่งต่อเนืั�องได�

3. จััดทั้ำาค่้มอืการู้ล่งเกบ็ข�อมล้่ในัแต่ล่ะป็รู้ะเด็นั เพื่ื�อให�นักัวิจััยศึกึษาแล่ะป็ฏิิบติั
ตามได�ง่าย

4. แนัวทั้างการู้แก�ไขป็ญัหา ห์มูบ่า้นเปัา้ห์มาย ทัั้�ง 11 หม้บ่�านั หากทัั้�ง 2 กลุ่ม่
ข�างต�นัเข�มแข็ง การู้ทั้ำาความเข�าใจักับหม่้บ�านัจึังเป็็นัสืิ�งสืำาคัญ ท้ั้�จัะทั้ำาให�ได�รู้ับความ 
รู้ว่มมอืจัากหม้บ่�านัแล่ะชุุมชุนั ทั้ำาให�ผ้�นัำาหม้บ่�านั ผ้�ป็กครู้อง เด็กแล่ะเยาวชุนั ได�เหน็ัถึง
ความสืำาคัญแล่ะป็รู้ะโยชุนัท้์ั้�จัะเกดิขึ�นักบัเด็กแล่ะเยาวชุนัรู้วมถึงสืงัคมหม้บ่�านันัั�นั ๆ

5. ข�อคิดในัการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัให�ยั�งยืนัต�องสืรู้�างบุคล่ากรู้ภายในั อบต. 
คือ ท้ั้มพื่้�เล่้�ยงต�องมค้วามเข�มแข็งมจิ้ัตอาสืา จึังจัะป็รู้ะสืบความสืำาเรู้จ็ั
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6. ปั็จัจุับันัคนัขับเคล่ื�อนักิจักรู้รู้มงานัสืภาเด็กแล่ะเยาวชุนัม้ตำาแหนั่งไม่ตรู้งกับ
บทั้บาทั้หนั�าท้ั้�ในังานัป็รู้ะจัำา แต่อาสืาเข�ามาเพื่รู้าะม้ความสืนัใจัแล่ะเสื้ยสืล่ะในัการู้
ทั้ำางานั เชุ่นั นัักพัื่ฒนัาชุุมชุนั นัักวิชุาการู้ศึึกษา ป็ล่ัดหรืู้อหัวหนั�าสืำานัักป็ลั่ด ซึึ่�งหาก
บุคคล่เหล่่านั้�ถ้กโอนัย�ายหรู้ือเกษ้ยณตำาแหนั่ง งานัจัะแผ่วล่งถึงขั�นัหยุดการู้พื่ัฒนัา  
ดังนัั�นั อบต. ควรู้เสืนัอบทั้บาทั้หนั�าท้ั้�ผ้�รู้บัผิดชุอบงานัโดยตรู้ง เข�ามาสืานัต่อโครู้งการู้
พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนั เพื่ื�อขับเคล่ื�อนังานัได�ต่อเนืั�อง เชุ่นั งานัป็้องกันัแล่ะบรู้รู้เทั้า
สืาธิารู้ณภัย ไมว่่าใครู้จัะมาดำารู้งตำาแหนัง่กจ็ัะขับเคล่ื�อนังานัไป็ได�

กล่่าวได�ว่าในัรู้ะยะแรู้กตล่อดกรู้ะบวนัการู้วิจััยทั้�องถิ�นั สิ�งท่ี่� อบตำ. ห์นองอ่ยอ 
ล่ะเล่ยอย่างรู้เท่ี่าไม่ถึิ่งการณ์์ จันกล่ายเปั็นจุัดอ่อนข้องท่ี่มวิจััย ค่อ การส่งเสริม
โครงการท่ี่�ผา่นมายงัข้าดการออกแบบให้์เด็กแล่ะเยาวชนมอ่าชพ่ในชุมชนท่ี่�แท้ี่จัรงิ
นอกจัากน่�ยังไม่สามารถิ่พัฒนาให์้กลุ่่มเยาวชนวางแผนแล่ะปัฏิิบัติำงานอย่างเป็ัน
ระบบจันสามารถิ่พึ�งพาตัำวเอง ทัี่�งท่ี่�มทั่ี่กษะความรูแ้ล่ะได้ฝึกึปัฏิิบติัำมาบา้งแล้่ว 

เมื�อได�ล่งมือทั้ำาโครู้งการู้อย่างต่อเนัื�อง ทั้าง อบต.จึังหนัุนัเสืรู้ิมการู้พื่ัฒนัา
กรู้ะบวนัการู้คิดให�เด็กแล่ะเยาวชุนั เพืื่�อสืรู้�างให�เกดิการู้พื่ฒันัาคนัท้ั้�ยั�งยนืัตามเป็า้หมาย
ท้ั้�วางไว� เริู้�มจัากการู้วิเครู้าะห์วัยแล่ะธิรู้รู้มชุาติของเด็กแต่ล่ะวัย รู้วมทัั้�งการู้ทั้ำาความ
เข�าใจักับสืถาบันัการู้ศึกึษาท้ั้�เก้�ยวข�องในัแต่ล่ะหน่ัวยงานัให�เข�ามาเป็น็ัท้ั้มเด้ยวกันั เพืื่�อ
ชุว่ยป็รู้ะคับป็รู้ะคองให�เด็กแล่ะเยาวชุนัท้ั้�มค้วามสืนัใจัได�เรู้้ยนัรู้้�แล่ะพัื่ฒนัาตัวเองไป็จันั
ตล่อดรู้อดฝ่ั� ง

“การที่ำาโครงการพัูฒนาอาชพู่กบัเด็็ก อาจัต�องแยกวัิย เม่�อเด็็กต่างวัิยมาอย้ด่็�วิยกนั
ที่ำาให็�คนท่ี่�โตกว่ิากลุายเป็นผู้้�นำาควิามคิด็ไปโด็ยไม่ร้�ตัวิ เด็็ก ม.2 ม.3 ก็มักจัะที่ำาตามพู่�  
ไม่ตัด็สินใจัด็�วิยตัวิเอง พู่�ที่ำาอะไรกไ็ปกบัพู่� เขาบอกว่ิาท่ี่�เร่ยนไมจ่ับเพูราะยังเด็็กเกินไป 
มันสะที่�อนกลุบัมาท่ี่�เราว่ิา...สิ�งท่ี่�เราที่ำาไปยัด็เย่ยด็ให็�เขามากไปห็ร่อเปลุา่ แต่เด็็ก ๆ ยัง
ที่ำางานจิัตอาสาให็� อบต. ไม่ได็�ห็ายไปไห็น เราประสานงานติด็ต่อเขามาได็�ตลุอด็ เวิลุา
คอมพิูวิเตอร์ม่ปัญห็า ไฟม่ปัญห็า ห็ร่อต�องการคนที่ำางานช่าง ก็เร่ยกเขามาด็้ให็�ได็�  
อย่างน�อย ๆ ควิามม่จิัตอาสาในตัวิท่ี่�ฝ้กึฝ้นกนัมาไมไ่ด็�ห็ายไปไห็น” สืมใจั กล่า่วสืรุู้ป็



48



49

ริ่�ยนำ�มคำณ์ะผู้่วจ่ยั
แล่ะที�ปัริ่กึษ�โคำริ่งก�ริ่

ภ�คำผ่นำวก

1  หวัหน้ำ�โคำริ่งก�ริ่วจ่ยั
นายสวัุฒน์  ยิ�มด่
ตำาแหนัง่ ป็ล่ดัองค์การู้บริู้หารู้ส่ืวนัตำาบล่หนัองอ้ยอ
สืงักดั องค์การู้บรู้หิารู้ส่ืวนัตำาบล่หนัองอ้ยอ
ท้ั้�อย้:่ หม้ท้่ั้� 1 ตำาบล่หนัองอ้ยอ อำาเภอสืนัม จัังหวัดสุืรู้นิัทั้รู้์
โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้มอืถือ: 089-8454095  e-mail: Suwat_Y@hotmail.com

2  คำณ์ะผู้่วจ่ยัริ่ว่มโคำริ่งก�ริ่วจ่ยัหลั่ก

โครงการยอ่ย 1 : สรา้งศันูยเ์รย่นรูอ้าชพ่ให์แ้ก่เด็กแล่ะเยาวชนนอกระบบ 
ตำำาบล่ห์นองอ่ยอ 

1. คณ์ะผูวิ้จััยโครงการห์ลั่ก แล่ะพ่�เล่่�ยงวิจััยโครงการยอ่ย
นัายป็ฏิิวัติ  สืรู้ะแก�ว รู้องนัายกองค์การู้บริู้หารู้สืว่นัตำาบล่หนัองอ้ยอ
นัายภม้นิันััทั้น์ั  พื่ล่เศึพื่ย ์ นัักทั้รู้พัื่ยากรู้บุคคล่ชุำานัาญการู้
จั.สื.อ.ชุำานัาญ  ชุยัฉล่าด เจั�าพื่นัักงานัสืาธิารู้ณสืขุป็ฏิิบติังานั
นัายว้รู้ะ  วิเศึษพื่งษ ์ นิัติกรู้ป็ฏิิบติัการู้

2.  คณ์ะผูวิ้จััยโครงการยอ่ย (เยาวชนตำำาบล่ห์นองอ่ยอ)
นัายสืรุู้ยิา  ดวงศึรู้ ้ แกนันัำาเยาวชุนัตำาบล่หนัองอ้ยอ
นัายสืรุู้ชัุย  ด�วงโทั้ แกนันัำาเยาวชุนัตำาบล่หนัองอ้ยอ
นัายธิรู้รู้มรัู้กษ ์ สืำาคัญยิ�ง แกนันัำาเยาวชุนัตำาบล่หนัองอ้ยอ
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นัายหตัถชุยั  เจัรู้ญิสืงิห ์ แกนันัำาเยาวชุนัตำาบล่หนัองอ้ยอ
เด็กชุายจัักวรู้รู้ดิ  ล่ำาดับจุัด แกนันัำาเยาวชุนัตำาบล่หนัองอ้ยอ
เด็กชุายป็ยิะพื่งษ ์ ทั้องแสืง แกนันัำาเยาวชุนัตำาบล่หนัองอ้ยอ
นัายจิัณณวัฒนั ์ สืบืเพ็ื่ง แกนันัำาเยาวชุนัตำาบล่หนัองอ้ยอ

โครงการยอ่ย 2 : พฒันาสภาเด็กแล่ะเยาวชนตำำาบล่ห์นองอ่ยอให์ม้ค่วามเข้ม้แข้ง็

ท่ี่มพ่�เล่่�ยงวิจััย 
นัายสืเุนัตรู้  ป็ทั้มุขวัญ    หัวหนั�าสืำานัักป็ลั่ดองค์การู้บรู้หิารู้สืว่นัตำาบล่ 
    หนัองอ้ยอ
นัางชุนันััท์ั้กานัต์  ชุนัะทั้ะเล่    นัักวิเครู้าะหน์ัโยบายแล่ะแผนั
นัางสืาวอสืมา  ชุยัฉล่าด     ผ้�ชุว่ยนัักวิเครู้าะห์นัโยบายแล่ะแผนั
นัายว้รู้ศึกัดิ� แสืวงสืขุ  ผ้�ชุว่ยเจั�าพื่นัักงานัธิรุู้การู้

ท่ี่มนักวิจััยเยาวชน
นัายจ้ัรู้วัฒนั ์ การู้ะเกต   รู้องป็รู้ะธิานัสืภาเด็กแล่ะเยาวชุนั
นัายชุยภัทั้ธิ ์ ศึรู้้พื่มิพ์ื่สือ รู้องป็รู้ะธิานัสืภาเด็กแล่ะเยาวชุนั
นัางสืาวภาวิดา  สืรุู้ศัึกรู้ เหรู้ญัญกิ
เด็กชุายศึริู้วัิฒนั ์ ยา่งสุืข  ผ้�บริู้หารู้
เด็กหญงิณฐันัธิ ้  หาญมานัพื่  ผ้�บริู้หารู้
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